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PREFÁCIO

Esta coletânea sobre o Estágio Supervisionado em Serviço 
Social - os (des)caminhos das experiências nos diferentes espaços 
sócio-ocupacionais, que nos apresenta o grupo de professores/as do 
primeiro curso público em Serviço Social da Universidade Federal do 
Pampa(UNIPAMPA) em São Borja – RS, completando, em 2018, 12 
anos de sua criação, trata de um conjunto de questões e inquietações que 
permeiam o cotidiano do/da assistente social. Considera, essencialmente, 
a indissociabilidade entre exercício e formação profissional, abordando o 
estágio e a supervisão direta na realidade da fronteira oeste, no sul do país. 

A supervisão direta em Serviço Social é uma atribuição privativa 
do/da assistente social, e a sua dinâmica e regulamentação vinculam-se a 
outros processos sociopolíticos e normativos que acarretam implicações 
em processos do contexto do ensino superior, do mercado de trabalho e em 
processos internos da profissão. Confirma-se assim a sua complexidade, 
tendo em vista que a formação e o exercício profissional estão imersos em 
um conjunto de relações sociais, convocando-nos à apreensão de que o 
estágio não se deve esgotar no sentido restrito do fazer cotidiano.

 O estágio se desenvolve em articulação com a política educacional. 
No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria 
(MÉSZÁROS, 2005) e se operacionaliza, no caso das políticas sociais 
públicas, lócus centrais do exercício profissional, nas condições em que 
tais políticas se constituem, ou seja, dos anos 1990 para cá, no Brasil, 
num ambiente político-econômico neoliberal. Isso constitui um contexto 
difícil e sombrio, caracterizado por profundas transformações na esfera 
econômica e política, sobretudo com uma contrarreforma expressa na 
expansão acelerada do ensino superior precarizado. A importância de 
compreender as contrarreformas implementadas pelo Governo Federal, 
sobretudo a política educacional efetivada por meio da reforma universitária, 
implica refletir sobre os impactos causados, de forma rigorosa, no estágio 
supervisionado, na medida em que tais procedimentos vêm recolocando 
novas configurações, tanto para a formação do/da assistente social quanto 
para o exercício da profissão. 

A obra examina, sob múltiplos e diversificados aspectos do estágio 
supervisionado,  os fundamentos legais, éticos, operativos e formativos, e as 
estratégias de operacionalização, temas que nos convocam ao adensamento 
do debate e contribuem com o projeto profissional, na reafirmação das 
Diretrizes Curriculares (1996) e da Política Nacional de Estágio (2009). 
Nesse sentido, enfrenta, com competência, o desafio de desvendar, em 
cenários distintos, experiências no âmbito das políticas sociais públicas, 



da assistência social e de saúde, evidenciando os desafios, as mediações 
que vem oferecendo esta realidade e as respostas profissionais diante do 
Serviço Social, como diz Marilda Iamamoto, em tempos de capital fetiche.

O desafio de remar na contracorrente e andar no contravento, 
na consolidação do projeto profissional, caracteriza o debate do estágio 
curricular supervisionado em Serviço Social no cenário atual, devido à sua 
autoimplicação entre as dimensões formativas e interventivas, à perspectiva 
pedagógica, teórica e técnico-política da formação e ao envolvimento do 
mercado de trabalho na experiência educacional efetivada por meio do 
estágio.  Os/As assistentes sociais supervisores/as participam tanto da 
prestação de serviços como do trabalho docente  nas organizações em 
que operam os serviços prestados os quais acompanham e expressam as 
complexas transformações no padrão de acumulação do capital, e nas novas 
formas de produção e gestão da força de trabalho relacionadas ao âmbito da 
produção e reprodução da vida social, lócus do exercício dos/das assistentes 
sociais.  

Neste cenário, o desafio também é protagonizado pela 
democratização da educação superior atrelada à expansão desmesurada 
dos cursos de graduação, sobretudo do ensino privado, sem garantia de 
qualidade, pois fortemente ancorados no ensino à distância, especialmente 
se considerada a extensão territorial do país. No caso particular do Serviço 
Social, este é um dos grandes desafios profissionais que nos convoca 
coletivamente ao acompanhamento dos dados oficiais, tendo em vista 
o processo de mercantilização que a educação superior vem sofrendo, 
particularmente a partir da década de 1990, o que resultou, e ainda prossegue 
resultando, numa propagação acelerada, intencional e desordenada, com 
forte expansão do setor privado em detrimento do ensino público. 

Os censos de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC) 
evidenciam que os cursos de graduação privados representam cerca de 
85,7%  dos cursos de Serviço Social no país. No que se refere à expansão 
de vagas em cursos de Serviço Social, os dados revelam que, em 2012, o 
número total de cursos autorizados pelo MEC foi de 567. Na modalidade 
presencial, 49 são públicos e 288 são privados. Na modalidade à distância, 
230 são privados, e nenhum curso é público. Em agosto de 2017, o número 
total de cursos aumentou para 3.912. Na modalidade presencial, 557, 
sendo que 62 são públicos e 495 são privados. Na modalidade à distância, 
3.355, são privados e nenhum curso é público. Os cursos na modalidade 
EAD, entre os anos de 2012 e 2017, aumentaram 1.218% enquanto os 
presenciais, 59%( GEFESS, 2017).  

Apesar de se tratar de um cenário de grandes incertezas, destacam-
se, como marco importante na defesa do estágio supervisionado com 
qualidade, as regulamentações para a formação dos/das profissionais 



assistentes sociais no Brasil, demarcando, de modo incisivo e crítico, a 
discordância do processo em curso, por meio da elaboração de instrumentos 
político-normativos estratégicos na luta pela qualidade da formação e do 
trabalho (CFESS, 2014). 

  A Política Nacional de Estágio (PNE, 2010), capitaneada pela 
ABEPSS - gestão 2009/2010  - é uma das regulamentações no âmbito 
da formação e expressa o intenso debate com a participação das três 
entidades – ABEPSS, CFESS e ENESSO. Este documento se alicerçou  
em parâmetros que objetivam assegurar os marcos legais e uma direção 
acadêmico-pedagógica de qualidade, configurando-se como instrumento 
de luta, cujas orientações se assentam na contraposição ao aligeiramento e 
desqualificação da formação profissional em Serviço Social, impulsionados 
pela política educacional em curso nas últimas décadas.  No âmbito do 
trabalho dos/as profissionais, trata-se da regulamentação do CFESS, a 
resolução nº533/2008, que também teve origem no amadurecimento de 
discussões no âmbito do CFESS/CRESS e contou com a contribuição da 
ABEPSS. Esse processo resultou em uma normativa não na dimensão da 
ação fiscalizadora, mas principalmente resguardando a dimensão político-
pedagógica, para se tornar referência e instrumento de fortalecimento da 
profissão e de resistência dos/das assistentes sociais contra as práticas 
conservadoras e de mercantilização do ensino. Ambos os documentos 
balizaram debates e atividades coletivas que, a partir de então, reverberam 
em todas as  gestões da ABEPSS, do CFESS e da ENESSO.

Estamos diante de uma coletânea cujo tema evidencia requisições 
profissionais de uma realidade que nos desafia cotidianamente, repleta de 
contradições, mas, ao mesmo tempo, rica em determinações, prospectando 
o futuro e convocando-nos a uma agenda de renovação das lutas pela 
formação e pelo exercício profissional de qualidade no aguerrido universo 
do estágio supervisionado.

Boa leitura!

Profª Drª. Alzira Maria Baptista Lewgoy 
Prof.ª Adjunta da Graduação e Pós- Graduação do Departamento de Serviço Social 
Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação e Exercício Profissional em 

Serviço Social - GEFESS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Porto Alegre, outono de 2018. 





APRESENTAÇÃO

Apresentamos aos/as leitores/as uma produção coletiva construída 
por docentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA), campus São Borja, que traz artigos sobre a temática do 
estágio supervisionado em Serviço Social. A ideia inicial do livro sobre 
estágio teve início ainda em 2016, quando o Curso, o primeiro de natureza 
pública do estado do Rio Grande do Sul, completou 10 anos do início de 
suas atividades. 

Essa primeira década de história precisava ser demarcada e 
comemorada. Durante o ano, diversos eventos e atividades comemorativas 
foram realizadas, com a participação de docentes, discentes e profissionais 
assistentes sociais do município e da região. Dentre as atividades planejadas 
para esses 10 anos estava a organização e produção de um livro sobre 
estágio supervisionado em Serviço Social, afinal, os desafios da criação 
e implantação do primeiro curso de Serviço Social público, do estado do 
Rio Grande do Sul, na região da fronteira oeste foram inúmeros. E não foi 
diferente quando, em 2009, a primeira turma ingressava no componente 
de Estágio Supervisionado em Serviço Social I. Eram trinta e cinco (35) 
discentes e apenas três Assistentes Sociais (supervisores/as de campo) 
inseridos/as nas políticas sociais do município. Vários/as tiveram de fazer 
o estágio em cidades vizinhas e, até mesmo, em projetos de extensão de 
docentes do curso de Serviço Social.

Hoje, passados quase 12 anos desde a criação, as possibilidades 
quanto à inserção de acadêmicos/as nos campos de estágio já avançaram 
significativamente. As vagas de estágio concentram-se no município de 
São Borja, estando localizadas, em sua maioria, nas seguintes políticas 
públicas: Assistência Social, Saúde e Educação, as quais encontram-se 
institucionalizadas em espaços públicos, privados e do terceiro setor. 
Diferentemente de 12 anos atrás, atualmente, o número aproximado de 
supervisores/as de campo é de 23 assistentes sociais.

Na política de Assistência Social as instituições que historicamente 
vem recebendo estagiários/as são: Casa de Acolhida, Asilo (instituição 
do Terceiro Setor que oferta serviços da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade), Centro de Formação Teresa Verzeri - CFTV (instituição 
do Terceiro Setor que oferta serviços no âmbito da Proteção Social 
Básica), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS), Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI) e Programa Bolsa Família.

No que diz respeito à política de Educação, os/as discentes 



realizam seus estágios no Centro de Atendimentos Múltiplos (CAM), 
Instituto Federal Farroupilha (IFF), UNIPAMPA (NuDe - Núcleo de 
Desenvolvimento Educacional - e PRAEC - Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis e Comunitários).

Na área da saúde (rede pública), por sua vez, destacam-se o Centro 
de Atenção Psicossocial I - CAPS I, Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas - CAPS ADIII e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF. 
Na rede privada, se faz menção  a Clínica Renal, Hospital Ivan Goulart e 
Comunidade Terapêutica.Também, há campos de estágio na área sócio 
jurídica (Fórum de São Borja) e na Política de Segurança Pública, com a 
oferta de vagas de estágio no Presídio Estadual de São Borja.

Os Projeto de Extensão,  a exemplo do projeto voltado à defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes, vinculado ao Conselho Tutelar 
de São Borja e o Projeto Mulheres Sem Fronteiras constituem-se como 
campos de estágio, uma vez que contam com a supervisão direta de 
profissional - assistente social.

No contexto aludido, percebemos que foram vários os avanços 
obtidos durante estes anos no que diz respeito à organização e 
operacionalização do estágio supervisionado em Serviço Social, no curso 
de Serviço Social da UNIPAMPA. No entanto, outras dificuldades foram 
se apresentando e se agravando nesse percurso histórico, especialmente 
nos últimos anos, considerando os cortes de investimentos por parte 
do governo federal ao ensino superior público brasileiro. Com poucos 
recursos, diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão foram e ainda 
estão sendo inviabilizadas, cujo exemplo  foi a dificuldade de se obter 
recursos públicos para a publicação desta produção. Somente neste ano 
de 2018 que o planejamento do ano de 2016 se concretiza! 

A obra intitulada “Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
os (des)caminhos das experiências nos diferentes espaços sócio-
ocupacionais”, de autoria dos/as docentes do curso de Serviço Social, 
apresenta dezesseis (16) artigos, organizados em dois (02) capítulos. 
No primeiro são apresentados quatro (04) artigos, produzidos pelas 
organizadoras, que se propõem a apresentar  as bases teóricas, conceituais, 
políticas e normativas do Estágio em Serviço Social, na medida em que 
se configuram nos alicerces da realização do estágio supervisionado e da 
sua relação orgânica com o processo de formação e trabalho profissional. 

No segundo capítulo, os doze (12) artigos que o compõem ,  visam 
apresentar as experiências de estágio supervisionado desenvolvidas em 
algumas instituições do município, bem como em projetos de extensão. 
Além das experiências, os textos contemplam importantes reflexões sobre 
temáticas e demandas que permeiam tanto o cotidiano dos/as profissionais 
como as bandeiras de luta da categoria, que diariamente remam na 



contramão do desmonte do setor público, cuja tendência diariamente 
asseverada, reverbera a lógica privatista, focalizada e segmentada das 
políticas sociais.

A produção que ora se apresenta busca dialogar, dessa forma, 
com os/as profissionais de base, gestores/as e demais profissionais 
para demonstrar o quão imprescindível são esses espaços de trocas, cuja 
atribuição privativa nos dá exclusividade na supervisão, mas a riqueza e 
compartilhamento sempre se tornam coletivos.

Desejamos boa leitura, com a certeza que muitas (novas) inspirações 
e descobertas virão!  

Outono/2018.

As organizadoras,
Mariléia Goin

Loiva Mara de Oliveira Machado
Jaina Raqueli Pedersen
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS, 
CONCEITUAIS, 
POLÍTICAS E 

NORMATIVAS DO
 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM 
SERVIÇO SOCIAL
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, ÉTICOS, 
OPERATIVOS E FORMATIVOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL

Mariléia Goin1

RESUMO: O artigo em evidência objetiva apontar os principais fundamentos do estágio 
em Serviço Social, tomando como ponto de partida as dimensões teórica, ética, operativa 
e formativa, uma vez que a realização dessa atividade curricular implica na articulação 
indissociável desses elementos. Preocupa-se, sobretudo, em clarificar os subsídios de 
cada fundamento abordado – sem pretender fragmentá-los ou dividi-los em partes, 
pois sua soma não teria o mesmo produto da sua totalidade –, isso porque se entende 
que o estágio só reflete sua magnitude quando estabelecida sua relação orgânica com a 
formação e o trabalho profissional. 

Palavras-Chave: Fundamentos; Estágio Supervisionado; Serviço Social.  

1. INTRODUÇÃO 

É notório que o Serviço Social brasileiro vem adensando 
sua produção ao que se refere o estágio supervisionado a partir da 
segunda metade da primeira década do Séc. XXI, particularmente 
após a normatização federal (Lei Federal n.11788/08) e da categoria 
(Resolução CFESS n.533/08 e Política Nacional de Estágio da ABEPSS, 
de 2010). Conjugadas, ambas consolidam os insumos que clarificam a 
operacionalização do estágio, desde a diferenciação do que se concebe por 
estágio obrigatório e não-obrigatório, até a definição do que se entende 
por supervisão direta, o número de estagiários/as e atribuições dos sujeitos 
envolvidos.  

Apesar disso, é perceptível que embora haja esse salto qualitativo 
no campo da produção do conhecimento – haja vista os anais dos eventos 
da categoria, como o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) –, 
em sua maioria dedicam-se a relatar as experiências nos diferentes espaços 
sócio-ocupacionais, a debater as atribuições dos/as supervisores/as de 
campo, acadêmicos/as e discentes-estagiários/as e a discutir os instrumentos 
legais. Percebe-se, com isso, poucas produções que se destinam a pensar o 
estágio na sua articulação orgânica com o processo de formação e o trabalho 

1 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Departamento de Serviço Social 
da Universidade de Brasília (UnB). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Trabalho, Sociabilidade e Serviço Social (TRASSO). E-mail: marileiagoin@unb.br
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profissional e, com isso, os elementos que sustentam suas bases.
Dito de outra forma, o presente artigo se propõe a dar o pontapé a 

essa abordagem, essencialmente para pensar de que forma os fundamentos 
teóricos, éticos, operativos e formativos se articulam ao estágio e porque são 
imprescindíveis para zelar pelo perfil que se deseja formar. Não se busca, 
todavia, trazer fórmulas (teóricas, éticas, operativas e formativas) de como 
tais fundamentos mostram sua indispensabilidade, mas sim demonstrar que 
não há a realização do estágio de modo dissociado desses elementos. 

Outrossim, toma-se o cuidado de não dizer qual fundamento 
teórico, ético, operativo e formativo, porque nem uma tese de 
doutoramento daria conta, mas de apontar como esses fundamentos se 
articulam organicamente entre estágio, formação e trabalho profissional.

2. TRABALHO, FORMAÇÃO E ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO: FACES DE SUA 
ARTICULAÇÃO ORGÂNICA 

No âmbito da sociedade que explora o homem pelo homem e 
que propala a constante necessidade de profissionais que “façam de 
tudo”, que transitam entre as diferentes áreas, flexíveis, polivalentes, 
colaboradores, dentre outros, nota-se a explícita contra-hegemonia 
do Serviço Social, na medida em que não só se engaja em lutas com 
objetivo de resistir à subsunção do/a trabalhador/a ao capital, à 
apropriação privada dos produtos do trabalho social, mas também 
na defesa das suas particularidades profissionais, expressas por 
competências profissionais e atribuições privativas, que se traduzem 
no  modo de ser da profissão na divisão social e técnica do trabalho e lhe 
atribuem significado social.

É sob esta circunscrição que o trabalho profissional do/a assistente 
social se inscreve enquanto partícipe de processos de trabalho coletivos 
e, portanto, especialização do trabalho coletivo, ou seja, portador de 
particularidades, competências e atribuições que lhe são privativas. Em 
outros termos, é dizer que o/a profissional dispõe de formação teórico-
metodológica e ético-política que lhe possibilita fazer leituras, nexos 
e relações particulares das refrações da “questão social”, manifestas 
cotidianamente enquanto demandas institucionais, e projetar respostas 
profissionais com objetivo e direcionamento claramente definidos. 

Embora a operacionalidade do trabalho profissional veicule as 
dimensões constitutivas de todo e qualquer processo de trabalho – o objeto 
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ou matéria prima sobre a qual incide a ação transformadora; os meios de trabalho 
– instrumentos, técnicas e recursos materiais e intelectuais que incidem a 
ação humana sobre o objeto; e a atividade direcionada por uma finalidade, 
ou seja, o próprio trabalho (MARX, 2011) – é a dimensão intelectiva e 
ontológica do trabalho que permite ultrapassar a mera organização racional 
e técnica do trabalho, a partir daquilo que é particular ao trabalho do/a 
assistente social em seu campo de intervenção, e reconhecer o produto 
do trabalho profissional em suas implicações materiais, ídeo-políticas e 
econômicas (ABEPSS, 1996). 

Com isso, o modo de ser do Serviço Social exige ultrapassar o 
modo de fazer advindo do senso comum e/ou da experiência – o qual se 
ampara numa “prática sincrética” (NETTO, 2001) –, pois está sustentado 
na articulação entre as dimensões (1) teórico-metodológica; (2) técnico-
operativa; (3) ético-política; (4) investigativa; e (5) formativa (GUERRA, 
2016), as quais, conjugadas, conduzem “o que fazer, porque fazer, como 
fazer e para que fazer” (ABEPSS, 1996, p.13).

É nesse cenário que a formação na área se assenta, na medida em 
que, travejada por (contra)tendências, não é entendida como sinônimo de 
ensinar fazer Serviço Social, mas nela se encontram implicadas habilidades, 
competências e atitudes –  investigativa, propositiva, ética e democrática – 
como pressupostos de ruptura com uma visão conservadora e endógena 
da profissão, “evitando continuar pensando o Serviço Social pelo Serviço 
Social e no Serviço Social” (SANTOS, 2011, p. 28). Isso envolve sintonizar 
a profissão no tempo presente, cujo universo dinâmico e contraditório 
das relações sociais capitalistas tende a deslocar a análise de seu denso 
conteúdo sócio-histórico.   

Alicerçada em linhas teóricas, éticas e políticas, a formação deve 
monitorar a constante busca de ruptura com seus muros internos e superar 
equívocos de que o conhecimento teórico basta-se por ele mesmo ou não 
subsidia para a intervenção crítica, consentida com a realidade. Iamamoto 
(2010, p. 240), ao tecer considerações sobre a profissão em tempos de 
capital fetiche, refere que no âmbito da formação profissional, 

[...] a formação teórica não pode silenciar a capacitação 
voltada às competências e habilidades requeridas para 
o desempenho do trabalho prático-profissional, que, 
resguardando um domínio teórico-metodológico e um 
direcionamento ético-político, se traduzam na construção de 
respostas às demandas postas ao assistente social – o que 
não se identifica com a imersão no terreno dos imediatismos. 
Trata-se, ao contrário, de conjugar as ações imediatas com as 
projeções de médio e longo curso [...].
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Neste cenário, mostra-se imperativo exercitar a capacidade de 
apreensão (1) do significado sócio-histórico da profissão, de modo a 
percebê-la como partícipe das relações sociais; (2) das particularidades 
interventivas, explicitando a diferenciação de um “profissional que faz de 
tudo” ou um “mero burocrata”; (3) da necessidade social da profissão, a 
partir das demandas postas a ela; (4) do trabalho profissional ético e político, 
calcado numa formação alicerçada em bases teórico-metodológicas 
sólidas, capazes de subsidiar o alcance dos objetivos profissionais; e (5) 
dos processos econômicos, políticos, sociais e culturais da sociedade, em 
suas expressões contraditórias. 

É nesse bojo que a extrusão do ensino tradicional, pautado 
no metodologismo, no teoricismo, nas abordagens desconectadas 
da realidade social, na transmissão de conteúdos e nas abordagens 
interventivas em um ou noutro setor ou política social, como se o objeto 
fosse ambíguo nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, mostra-se 
necessária, de modo a refutar a racionalidade técnico-instrumental e 
fomentar um processo de formação profissional pautado, criticamente, 
na constituição de condições objetivas para a defesa de um projeto 
de caráter coletivo, de modo a passar de um trabalho fetichizado e 
reiterativo para um competente, que aglutine mediações entre as 
bases formativas (teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-
operativas) e a operatividade do trabalho profissional. Pautada nesta 
acepção, a perspectiva de formação profissional aqui aludida perpassa 
por sucessivos esforços de abandono da incorporação de teorias e 
técnicas conservadoras, para demarcar espaço para um rigoroso trato 
teórico, histórico e metodológico da realidade social, cuja interface 
dialética se expressa na concepção de fundamentos da profissão, em 
sua configuração contemporânea (GOIN, 2016). 

É a partir dessa apreensão que se articula organicamente a 
formação e o trabalho profissional e, com eles, o estágio supervisionado, 
uma vez que este tem “[...] prioritariamente, a capacidade de propiciar a 
síntese entre o trabalho e a formação profissional, e, se essa afirmação é 
correta, as condições de realização da supervisão dependem das condições 
de realização do trabalho profissional, mas também das condições sob as 
quais a formação profissional se realiza” (GUERRA, 2016, p.103). 

Dessa forma, o estágio supervisionado, tal como vem sendo 
constituído a partir de meados dos anos 1990, deve superar a concepção 
de aprendizagem da prática, dissociada de uma bagagem que dá 
fundamento – como a acepção instrumental lhe concebe. Exige, todavia, 
a necessidade de elaborar teoricamente a realidade e, teleologicamente, 
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conjugar conhecimentos teóricos e práticos para concretar uma atividade 
que ultrapasse a epidérmica imediaticidade da realidade, configurando-se 
enquanto síntese das múltiplas determinações ali circunscritas.   

O estágio supervisionado no curso de Serviço Social 
apresenta como uma de suas premissas oportunizar 
ao(a) estudante o estabelecimento de relações mediatas 
entre os conhecimentos teórico-metodológicos e o 
trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o 
desenvolvimento de competências necessárias ao exercício 
da profissão, bem como o reconhecimento do compromisso 
da ação profissional com as classes trabalhadoras, neste 
contexto político-econômico-cultural sob hegemonia do 
capital (ABEPSS, 2010, p.14).

É neste bojo de análise que o estágio supervisionado e, com ele, 
os fundamentos teórico, ético, operativo e formativo que lhe alicerçam – e 
que serão abordados a seguir –, enquanto faces de uma mesma atividade 
curricular, dimensiona seu potencial didático-pedagógico de apreender os 
condicionantes concretos, objetivos e subjetivos, onde formação e trabalho 
profissional se realizam, uma vez que são nessas mesmas condições que o 
próprio estágio se insere.  

2.1 OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Não há formação e trabalho profissional sem densa e rigorosa 
fundamentação teórico-metodológica, ao passo que associada à dimensão 
ético-política, conduzem a operatividade do trabalho com clareza de 
finalidade. Em outros termos, é dizer que a dimensão teórica, envolvida 
por um método de leitura e apreensão da realidade – que difere conforme a 
filiação teórico-política – se constitui no alicerce que conduz às defesas e à 
valoração profissional dispostas na conjugação de um projeto profissional 
e seu caráter – seja ele conservador ou emancipatório. 

Ao que se refere o estágio supervisionado, os fundamentos 
teóricos conduzem (1) ao mero desenvolvimento da racionalidade técnico-
instrumental ou (2) à análise crítica e capacidade interventiva, propositiva 
e investigativa do/a discente-estagiário/a, na apreensão dos elementos 
concretos que constituem a realidade social e suas contradições (ABEPSS, 
2010). Diz-se, com isso, que a realização do estágio supervisionado está 
embebido de fundamentação teórico-metodológica, a qual dirige seu 
ponto de partida – objetivos com a disciplina curricular – e seu ponto de 
chegada – tendo em vista que a filiação teórico-metodológica conduz a 
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produtos distintos no processo de formação. 
Não trata-se, portanto, de uma escolha aleatória e desinteressada, 

mas politicamente motivada, para caminhar em direção ao que 
coletivamente a categoria entende por formação e trabalho profissional, 
assim como por atribuições, habilidades e competências. Tendo em vista 
que a razão de existir do estágio reside no diálogo com a profissão na 
realidade concreta, não há como pensar o estágio desatrelado do que 
configura suas particularidades profissionais.

Embora involucrada de acepções, a teoria só existe em função da e 
com a realidade, já que é nela que encontra seu fundamento. Caso contrário, 
toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a 
essência e sua forma fenomênica. Por isso, o intuito dos fundamentos 
teóricos é a reconstrução do movimento do real, em sua estrutura e 
dinamicidade, pela via do pensamento, para transformar idealmente suas 
percepções e representações e, como produto, o alcance de conhecimentos 
indispensáveis para subsidiar a intervenção na realidade.

Trata-se de organizar o conhecimento para apropria-se da realidade 
em suas múltiplas determinações e materializar o resoluto da consciência, 
para que a transformação “ideal” penetre no real. Por isso, “não vê no 
conhecimento um fim em si, mas, sim, uma atividade do homem vinculada 
às necessidades práticas às quais serve de forma mais ou menos direta, e 
em relação com as quais se desenvolve incessantemente” (VÁZQUEZ, 
2011, p. 243).

Não se plasmando por si só, a teoria justifica sua cientificidade 
quando apresenta utilidade concreta e estreita vinculação com a vida social 
e suas expressões histórico-sociais, pois “a teoria emerge da prática e a ela 
retorna. [...] A prática, portanto, é um momento da teoria: momento primeiro 
e último, imediato inicial e retorno ao imediato” (LEFEBVRE, 1991, p.235).

Com base nisso, os fundamentos teóricos não se tratam de um 
mero utilitarismo manifesto, mas de correspondência intrínseca, em que 
a atividade teórica está atrelada e se nutre dos interesses e necessidades 
práticas, no qual as condições objetivas dão o tom inesgotável da 
reciprocidade teórico-prática.

É sob esse ponto de vista que a ênfase aqui dada atrela a teoria à 
dimensão teleológica imersa no estágio supervisionado e, a ele articulado, 
na formação e no trabalho profissional. Isso quer dizer que não se trata de 
um componente curricular teoricamente desinteressado. Ao contrário, ele 
encontra seu significado quando pensado no perfil de profissional que se 
deseja formar: “[...] profissional dotado de formação intelectual e cultural 
generalista crítica, competente em sua área de desempenho, com capacidade 
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de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e no 
mercado2 de trabalho” (ABEPSS, 1996, p. 27). 

Os fundamentos teóricos do estágio, sustentados pelas bases 
teóricas hegemônicas da formação profissional, emanam a apropriação e 
as implicações da defesa de um projeto profissional e seu atrelamento a 
um projeto societário determinado – no caso em evidência, faz-se menção 
ao projeto profissional crítico e ao projeto societário assentado em bases 
emancipatórias.  

É aqui que reside um dos elementos centrais da imprescindível 
relação dos fundamentos teóricos com o estágio supervisionado: a 
sustentação do segundo no primeiro permite sua clareza de finalidade; 
seus contributos à formação em face da possibilidade de apreensão 
das contradições com as quais os/as assistentes sociais se deparam; 
a identificação das relações de força presentes nos espaços sócio-
ocupacionais; as condições de trabalho a que os/as profissionais estão 
submetidos/as – não só eles/as, mas o conjunto da classe trabalhadora –; 
o confronto entre os objetivos institucionais e os profissionais do trabalho; 
a apreensão da demandas dos/as usuários/as, em suas idiossincrasias; a 
identificação dos limites e possibilidades na dinâmica institucional; e as 
particularidades do trabalho profissional.  

Essa leitura, subsidiada teoricamente, supera a busca de um modus 
operandi pré-determinado, indiferenciado às manifestações expressas pela 
e na realidade social; de respostas prontas às diferentes situações a que 
se pode deparar; de mera observação da dita prática profissional; e de 
capacitação prática para trabalhar como assistente social. 

É com o intento de sobrepujar o entendimento que o estágio é o 
momento prático da formação, que as Diretrizes Curriculares consolidam 
como princípios formativos – dentre outros – o rigoroso trato teórico, 
histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social e o 
estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 
formativos e condição central da formação profissional, e da relação teoria 
e realidade (ABEPSS, 1996). 

Com isso, a dimensão teórica no estágio e, consecutivamente, no 
processo de formação profissional encontra aqui uma tácita antinomia: ou 
subsidia a apreensão da realidade social e as possibilidades profissionais 
nela inscritas, em sua dinâmica contraditória e sócio-histórico, sem pré-
determinações; ou conduz à busca contínua de aprender a fazer Serviço Social, 
cuja concepção não só conduz o estágio via perspectiva racional-instrumental, 

2  Leia-se mundo do trabalho. 
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quanto descaracteriza o perfil profissional que se deseja formar.
Por isso, o resgate da conjunção entre rigor teórico-metodológico 

e acompanhamento da dinâmica societária faz-se necessária para atribuir 
um novo estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão 
(ABEPSS, 1996), cuja expressão faz interface direta e inequívoca com seus 
fundamentos éticos. 

2.2 OS FUNDAMENTOS ÉTICOS 

Atrelado aos teóricos, os fundamentos éticos dotam a profissão da 
capacidade (1) de optar por sua valoração e (2) de agir teleologicamente, 
buscando constituir processos interventivos ancorados em valores e 
princípios que conduzem a distintos projetos profissionais e societários.

Por isso, falar sobre fundamentos éticos torna-se um grande 
desafio na conjuntura hodierna, mas sobretudo elementar, na medida 
em que diariamente se assiste a novos capítulos dessa propalada 
“ética individual”, sustentada no ethos liberal burguês. Permeada de 
conservadorismo, de pragmatismo, de imediatismo e de superficialidade, 
é na cotidianidade que se reproduzem valores baseados em juízos 
provisórios, que respondem às necessidades e interesses muito específicos 
da hegemonia burguesa.  

Do ponto de vista dos fundamentos ontológicos e sociais da ética 
inverte-se o ponto de partida, uma vez que não são os interesses relativos a 
um grupo, fração ou classe que estão na arena de discussão, mas a dimensão 
humano-genérica dos homens (não se refere aqui a questão de gênero, 
mas homem em seu significado humano), que transforma-se diariamente 
para satisfazer suas necessidades “do estômago ou da fantasia” (MARX, 
2011), fulcrais para a reprodução da sua existência.  

É pelo trabalho, atividade prático-social, que se responde às 
necessidades sociais, que se recriam condições históricas determinadas 
e, nesta via, se estabelece interlocução entre os homens e a natureza, 
colocando em movimento um processo incessante de recriação de 
novas necessidades (BARROCO, 2009). Estamos diante de um ser 
capaz de racional e conscientemente fazer suas escolhas e projetá-las 
teleologicamente: aí reside a capacidade de agir eticamente.  

Sob estes fundamentos éticos, que coloca no epicentro do debate 
o homem enquanto sujeito que faz história e por ela é constituído (MARX; 
ENGELS, 2006), é que se inscreve a dimensão ética no Serviço Social, 
fornecendo a concepção de “homem e de mundo” e a fundamentação 
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de sua valoração, que se objetiva através de um Código de Ética. Este, 
se traduz num conjunto de valores e princípios e direitos e deveres que 
orientam as relações profissionais com a instituição de trabalho, com os 
outros profissionais, com os usuários e com as entidades da categoria 
profissional (BARROCO, 2009).

Entretanto, a legitimação ética não é garantida com a sua previsão num 
instrumento normativo. Ela apenas torna-se uma ação ética, efetivamente, 
se houver consciência ética e política, clareza de objetivos e de finalidade, o 
que requer, individual e coletivamente, estratégias para superar seus limites e 
desocultar as possibilidades de luta pela sua hegemonia. 

Por conta disso que a valoração ética está imersa no estágio, 
seja via supervisão de campo, seja via supervisão acadêmica, seja via 
discente-estagiário/a. Aos sujeitos envolvidos, estão transversalizados 
os princípios éticos, nomeadamente a defesa da liberdade enquanto 
valor ético central; a defesa intransigente dos direitos humanos; a 
ampliação e consolidação da cidadania; a defesa do aprofundamento 
da democracia; a justiça social; a eliminação de todas as formas de 
preconceito; o compromisso com os serviços prestados; e o trabalho 
sem discriminar e ser discriminado, independentemente de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição 
física (CFESS, 1993). 

Para ganhar materialidade, tais valores e princípios precisam 
iluminar a prática social concreta, seja na elaboração de um parecer 
social, seja num atendimento espontâneo, seja numa reunião em equipe 
multidisciplinar, caso contrário não passarão de obsoletas linhas escritas, 
que encorpam as estatísticas bibliográficas. 

Como fundamento acadêmico-profissional, a ética perpassa 
a formação e o trabalho profissional de modo transversal, apesar de 
sua previsão ementária em disciplinas específicas, como Fundamentos 
Éticos e Ética Profissional. No estágio, por sua vez, isso reflete 
na habilidade do/a discente/estagiário/a de analisar a realidade, 
apreender as possibilidades concretas e criar alternativas, negando 
a ética burguesa e construindo modos de ser alternativos, resguardada 
a autonomia, sempre relativa, frente às condições sócio-históricas e 
sócio-ocupacionais.

Refere-se, sobretudo, a atitude reflexiva na definição de finalidade 
para sua ação, antecipadamente planejada, e o compromisso em alcançá-la. 
Por isso, iluminada pelos fundamentos teóricos, seus supostos ordenam a 
anuência passiva ou o posicionamento crítico frente às diferentes formas 
de inserção sócio-histórica.



26 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Mas essa reflexão não é tranqüila. Para os indivíduos/
sujeitos que a incorporam, ela instaura um processo de 
crise, de inquietação. Dialeticamente, a incorporação 
dessa crise possibilita ao indivíduo assumir-se na condição 
de sujeito, uma vez que agora ele se percebe diante dessa 
realidade, destacando-se dela, posicionado-se diante dela. 
A indagação “o que fazer?” é emblemática. Implica alguém 
que se questiona sobre a sua possibilidade de ação e sobre 
seu posicionamento diante de uma circunstância/conjuntura 
(EIRAS, 2016, p.262).

A questão central aqui expressa é o posicionamento frente às 
requisições postas ao trabalho, o que envolve a posição dos/as assistentes 
sociais e estagiários/as diante das reais necessidades dos/as usuários/as 
dos serviços prestados nos diferentes espaços sócio-ocupacionais. Espera-
se que tais ações estejam sustentadas à luz de princípios e valores que 
coadunem politicamente na defesa de um projeto profissional de cariz 
emancipatório, cuja crítica radical à ordem social vigente imprime direção 
social e política à profissão e a legitima socialmente. Assim, o projeto 
nos oferece insumos para enfrentar com competência as dificuldades 
profissionais a partir dos compromissos coletivamente assumidos e 
construídos pela categoria e conscientes do significado político do trabalho 
profissional (TEIXEIRA; BRAZ, 2009). 

Em tempos de avalanche conservadora, a defesa de um projeto 
profissional desta natureza é ousado, pois colide com os pilares que 
sustentam a ordem do capital. Entretanto, isso é necessário para resistir (a) 
ao desmonte dos direitos sociais; (b) ao enxugamento do fundo público às 
políticas sociais; (c) às contrarreformas na educação (vide contrarreforma 
do ensino médio e o projeto da escola sem partido), na previdência (que 
vem assinalando o aumento da idade mínima e tempo de contribuição, 
por exemplo) e relativas ao trabalho (cujo incentivo ao empreendedorismo 
individual tem sido uma das bandeiras, como é o exemplo do projeto de lei 
para trabalhadores no campo da beleza); e (d) ao suposto déficit público, 
que ao invés de tributar grandes fortunas e/ou capitais isentos e auditar a 
dívida pública, opta por repassar os ônus para a classe trabalhadora. 

Como não há espaço e tempo para a pseudoneutralidade, esses 
fundamentos são fortalecidos com a (re)organização e o fortalecimento 
das entidades de organização da categoria (CFESS – Conselho Federal de 
Serviço Social/CRESS – Conselho Regional de Serviço Social, ABEPSS – 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e ENESSO – 
Executiva Nacional de Estudantes em Serviço Social), as quais têm a tarefa 
compartilhada de construir alternativas inovadoras, que efetivamente se 
materializem no exercício das atividades técnico-operativas.  
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2.3 OS FUNDAMENTOS OPERATIVOS 

Os fundamentos operativos se constituem na síntese concreta 
da profissão, pois se expressam na “forma de aparecer da profissão, na 
dimensão ‘pela qual a profissão é conhecida e reconhecida’’ (SANTOS; 
SOUZA FILHO; BACKX, 2012, p.17). Isso quer dizer que à luz dos 
fundamentos teóricos – que conduzem ao conhecimento da realidade, 
indicando caminhos e possibilidades – e éticos – que clarificam os valores 
e finalidades profissionais, indicando direcionamento profissional –, os 
operativos conduzem, por meio da intervenção, à transmutação do ideal 
em atividade concreta, real, conforme representado a seguir. 

Quadro 1: Representação das dimensões profissionais
Teórico-Metodológica Ético-Política Técnico-Operativa

Teoria Social

Método de leitura da 
realidade social

Valores e princípios 
profissionais

Direção social e 
política

Atividade profissional 

Conhecimentos 
profissionais

Instrumentos

Técnicas

Sustentada nessa perspectiva analítica, a dimensão técnico-
operativa ultrapassa o simples manejo de instrumentos e técnicas 
para envolver estratégias profissionais, conhecimentos particulares à 
profissão, relações institucionais e capacidade (re)organizar os recursos 
disponíveis, sem lançar mão do conjunto de mediações necessárias para 
superar a imediaticidade, a fragmentação e a heterogeneidade com que 
as demandas chegam às instituições, de modo a tornar as intervenções 
críticas e competentes, franqueadas de caráter político e versadas no 
tempo histórico. 

Para isso, “a formação profissional deve viabilizar uma capacitação 
teórico-metodológica e ético-política, como requisito fundamental para o 
exercício de atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos 
processos sociais numa perspectiva de totalidade” (ABEPSS, 1996, p.28).

Em face disso, não se trata de um trabalho qualquer. É uma prática 
social e política que se objetiva, conforme já apontado, a partir do próprio 
trabalho (força de trabalho), de um objeto (onde o trabalho incide), e dos 
meios (instrumentos) que medeiam a ação entre o homem e o objeto de 
trabalho para se chegar a um fim. Projetar este fim é a capacidade de 
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antecipação subjetiva do produto, que permite clarificar o direcionamento 
da intervenção e reconduzir os processos de trabalho em que se inserem 
para se chegar ao objetivado. Eis a clara distinção do trabalho humano 
do animal. Portador de dimensão teleológica, o trabalho humano (saber 
de onde parte e aonde quer chegar) permite ao arquiteto construir um 
projeto a partir de ações conscientes, enquanto a colméia para a abelha é 
simplesmente um ato biológico (MARX, 2011). 

A racionalidade acionada é a inspirada na razão dialética, capaz 
de constituir respostas qualificadas em oposição às tradicionais respostas 
instrumentais, de maneira comprometida com os valores do projeto 
societário defendido. Nesta via, a intervenção não é neutra, mas travejada 
pela dimensão ético-política, a qual está aportada em fundamentos teóricos, 
donde possibilita o profissional apreender os limites e possibilidades do 
trabalho profissional no bojo do movimento contraditório constitutivo da 
realidade social.  

Se decreta, assim, a insuficiência da concepção tradicional de 
manejo de instrumentos e técnicas, de sua aplicabilidade e/ou reprodução 
desinteressada, circunscrita na razão instrumental, que tende à generalização 
e/ou indiferenciação das atribuições e requisições profissionais e no seu 
estatuto formal, no bojo da racionalidade burguesa. 

Nesta trama, a participação do/a assistente social em processos 
de trabalho permite a/ao profissional identificar o lugar que ocupa a 
partir das competências inscritas no deciframento dos processos sociais 
contraditórios e, por meio da sua apreensão crítica, do significado social 
da profissão e da análise do movimento histórico da sociedade brasileira, 
atribuir particularidade ao seu trabalho, sob o qual se inscrevem suas 
atribuições privativas. 

Percebe-se, dessa forma, que não há subalternidade dos 
fundamentos operativos em detrimento dos teóricos e éticos, pois são eles 
que dão concretude às demais dimensões. Cabe apontar, sobretudo, que 
por mais que a operatividade do trabalho tenha tanta relevância quanto 
os demais elementos nela envolvidos, não se pode cair no equívoco – que 
marca a herança profissional – de entender a dimensão técnico-operativa 
por ela mesma. Em outros termos, ela não pode ser desvinculada dos 
demais fundamentos, pois a partir deles torna-se produto sócio-histórico, 
por assim dizer, e fomentada por eles, permite zelar pela ruptura com as 
tradicionais práticas messiânicas, imediatistas e conservadoras.

Apontar isso é de fulcral relevância porque permite que o/a 
discente-estagiário/a tenha magnitude do que significa a dimensão 
técnico-operativa para uma profissão eminentemente interventiva, que 
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jamais prescinde de intencionalidade teórica e de direção estratégica na 
prestação dos serviços sociais.

No estágio supervisionado, portanto, embora haja a expectativa 
discente de contato com a dimensão aqui evidenciada, ela só garante sua 
extensão se articulada organicamente com os demais fundamentos que a 
alicerçam e balizam. Isso permite romper com a acepção procedimentalista, 
manualesca e pré-determinada, tão veiculada no senso comum, e adentrar 
no campo particular do Serviço Social.  

A clarificação desses elementos implica na tomada de posição 
ideo-política, cuja expressão conduz ao próprio entendimento do 
estágio no processo de formação profissional. Vê-se, aqui, um dos nós 
críticos na realização do estágio, porque por vezes há preocupação 
acerca da apropriação da legislação e dos quesitos sem dar-se conta 
que, antes disso, localizar as implicações teórico-metodológicas, ético-
políticas e técnico-operativas são fulcrais para que a realização deste 
componente curricular dialogue com a aquisição de competências e 
habilidades desejadas ao processo de formação profissional. 

 
2.4 OS FUNDAMENTOS FORMATIVOS 

Não é novidade que a formação em Serviço Social é uma constante 
arena de disputa ideo-política. Por isso, sintonizar quais os fundamentos 
formativos do estágio supervisionado na área mostra-se de extrema 
importância para localizar o território por onde se caminha e o que se 
espera dessa atividade curricular. 

Enquanto atividade integralizadora do currículo, o estágio vem 
ganhando lócus privilegiado nas discussões da categoria nos últimos anos, 
em especial após a instituição da Lei Federal de Estágios (2008) – cuja 
discussão não será aqui aprofundada porque a normatização é objeto de 
debate em outro artigo desta coletânea. Com isso, não só vem adensando 
as diferentes interfaces do estágio, quando vem levantando polêmicas de 
relevo que têm sido colocadas na mesa de debates, cujo exemplo clássico 
é a supervisão (de campo e acadêmica) para as modalidades obrigatório e 
não obrigatório. 

A realização do estágio em Serviço Social, em seus capítulos 
recentes, tem caminhado, cada vez mais, em direção àquilo que se objetiva 
e espera do contato direto e sistemático com a realidade social, com 
as condições objetivas do trabalho profissional e com a possibilidade 
de, crítica e criativamente, pensar em estratégias, conjuntamente com 
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supervisores/as de campo e acadêmicos/as.
Dito isso, o “por que” de fazer estágio e o percentual 

significativo deste componente curricular na carga horária total do 
curso representa sua centralidade e indispensabilidade no processo de 
formação, na medida em que é um momento privilegiado de aproximar-
se das contradições da vida social; de lapidar as possibilidades 
inscritas na realidade com o apoio dos/as supervisores/as; de leitura 
do terreno movediço institucional; de apreender concretamente as 
particularidades desse tipo de especialização do trabalho coletivo; de 
pensar frentes de trabalho profissional inovadoras e compromissadas 
com os valores e princípios profissionais; de monitorar e avaliar as 
intervenções supervisionadas, tendo suporte de sujeitos profissionais 
que, desenvolvendo uma das atribuições privativas, se propõe a 
contribuir com o processo de formação em Serviço Social. 

Os fundamentos formativos do estágio, nessa esteira, ultrapassam 
o mero cumprimento de carga horária e a elaboração de diários de campo, 
planos de estágio, aproximações institucionais e relatórios de estágio. 
Eles sintonizam o/a discente/estagiário/a a partir do seio profissional, 
tendo como premissa o estabelecimento de relações mediadas entre os 
conhecimentos teórico-metodológicos e os princípios ético-políticos com 
o trabalho profissional, de modo a desenvolver competências necessárias 
à habilitação profissional.  

Localizar o estágio na formação significa partir de um 
adensamento teórico-metodológico – onde estão implicadas 
competências que permitem fazer a leitura social subsidiada, sociológica 
e metodologicamente fundamentada – e da clareza dos princípios 
profissionais que conduzem o olhar, a visão de homem e de mundo 
da profissão. É nisso que se ampara a exigência, obrigatória, da 
conclusão das disciplinas de ética profissional e da aproximação com os 
fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social, uma 
vez que ali se encontram os eixos basilares para apreender as atribuições 
e competências profissionais, assim como sintonizar a profissão e seus 
valores no tempo histórico.   

Outro fundamento formativo que encontra imprescindibilidade é 
o acompanhamento direto, contínuo e sistemático de assistentes sociais 
no campo de estágio e na universidade. Enquanto à supervisão acadêmica 
compete a orientação a partir das dimensões teórico-metodológicas, ético-
políticas e técnico-operativas, em sua disposição genérica, sustentada 
pelos fundamentos profissionais e pelas particularidades da inserção 
profissional na divisão social e técnica do trabalho, à supervisão de campo 
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compete particularizar tais dimensões a partir da realidade institucional, 
sintonizando o/a discente-estagiário/a na concretude das contradições 
com que a profissão se depara cotidianamente. Embora tenham 
responsabilidades distintas3, ambos dialogam na definição dos objetivos 
a serem atingidos no decorrer de cada semestre e, conjuntamente, zelam 
pela aquisição das competências profissionais, razão de ser e existir do 
estágio na formação.  

É nesse sentido que há, politicamente, o estabelecimento do 
número de discentes-estagiários/as a serem supervisionados – quais sejam, 
para a supervisão de campo, um a cada dez horas contratadas, conforme 
Resolução n.533/2008, do CFESS, e para a supervisão acadêmica, turmas 
com no máximo quinze supervisionandos/as, conforme a Política Nacional 
de Estágios, da ABEPSS (2010) – ao passo que permitem condições de 
zelar pelo perfil profissional que se deseja formar.  

Sendo uma atividade teórico-prática, o estágio “[...] é terreno 
germinador das demandas e das possibilidades do conhecimento e 
das práticas na apreensão das determinações e mediações que incidem 
na realidade social” (ABEPSS, 2010, p.16), por isso não se trata de um 
momento de “colocar a teoria na prática” ou de “treinamento prático”.

Em seus fundamentos formativo-pedagógicos, desde a constituição 
do primeiro curso no Brasil – cujos registros datam de 1936, em São 
Paulo – o estágio vem processualmente adquirindo novos atributos no 
âmbito da formação, o que culmina, contemporaneamente, na superação 
da fragmentação do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, 
o estágio permite o desvelamento dos conteúdos programáticos, tendo 
como alicerce

a dimensão interventiva e investigativa como condição 
central da formação profissional; a superação da visão 
tecnicista e instrumental; a adoção de uma teoria social 
crítica que permite a apreensão da realidade na perspectiva 
da totalidade; a unidade entre história, teoria e método, e a 
afirmação da articulação entre as dimensões da competência 
teórica, técnica e política (LEWGOY, 2016, p.137).

Nessa ótica, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) são 
categóricas ao vincular a relação entre estágio e trabalho profissional como 
uma estratégia de fortalecimento do projeto de formação, pois não o entende 
apenas no desdobramento das matérias e componentes curriculares, mas na 
indissociabilidade entre a supervisão acadêmica e de campo.

3 Para maiores informações sobre as atribuições de cada sujeito, consultar o item 5 da 
Política Nacional de Estágios, da ABEPSS (2010). 
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Com base no exposto, os fundamentos formativos do estágio 
supervisionado vinculam-se às dimensões interventivas e investigativas, 
por tratar-se da efetiva aproximação discente aos processos interventivos 
profissionais e à competência de produzir conhecimentos – explicação do 
real – que ultrapassem as práticas espontâneas, pontuais e utilitaristas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto de chegada sempre se revela como novo ponto de partida, 
uma vez que os esforços empreendidos conduzem a novas implicações, 
resultados e (re)significações. Isso reflete na dinâmica que a produção do 
conhecimento científico adquire a partir de questões concretas, reais, como 
é o caso da discussão empreendida nas linhas argumentativas explicitadas.  

Cabe destacar, com isso, que se a relação estabelecida entre o estágio 
e os fundamentos teóricos, éticos, operativos e formativos é ininterrupta, 
a própria articulação deles com a formação e o trabalho profissional 
segue a mesma linha analítica. Isso quer dizer que são retroalimentadas 
constantemente e que, de maneira alguma, podem ser pré-determinadas, 
uma vez que o motor da história é constituído a cada fração de segundo.  

Se não há, por isso, como elaborar “as regras do Serviço Social”4, 
tampouco pode-se esperar a constituição de fórmulas por parte das 
entidades representativas da categoria ao que se refere esta questão. 
Esta expectativa é tão equivocada quanto à razão instrumental traduzida 
historicamente na cultura profissional (tradicional). 

Pensar nos fundamentos do estágio e na sua articulação orgânica 
com a formação e o trabalho profissional introduzem a necessária extensão 
dessa dinamicidade às entidades da categoria, pois elas são a expressão 
política concreta de zelo pela formação e pelo trabalho profissional. Não são 
máquinas “salvadoras da profissão”. São sim, constituídas de profissionais 
assistentes sociais que buscam, com todos os desafios que lhe reservam, 
representar os interesses coletivos. Nota-se que é de representar, apenas, 
pois a categoria é a conjugação de todos os/as profissionais habilitados ao 
exercício da profissão, portanto, cabe a todos/as fazer em prol de. 

É nesse sentido que nos cabe refletir acerca dos elementos ora 
apontados e, estrategicamente, colocá-los na roda de debates. Só assim 
conseguir-se-á, enquanto coletivo, ter clareza dos fundamentos aqui 
elucidados e saber para onde eles nos levam. Há, pois, que colocá-los na 

4  Apenas para fazer analogia “As regras do Método Sociológico”, de Émile Durkheim. 
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base dos debates tecidos nas disciplinas de estágio, enquanto atividade 
curricular, de modo a perceber suas implicações na formação, no trabalho 
profissional e do que se espera das entidades representativas da categoria. 
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2. SUBSÍDIOS JURÍDICO-NORMATIVOS DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL

Jaina Raqueli Pedersen5

RESUMO: O artigo apresenta um conjunto de leis e resoluções que se referem à temática 
do estágio supervisionado no processo de formação profissional, com ênfase no Serviço 
Social. Embora o estágio em Serviço Social seja parte da formação profissional desde as 
décadas de 1930 e 1940, o texto se propõe a apresentar, de forma sintética, o arcabouço 
jurídico-normativo relacionado ao estágio a partir da década de 1990, considerando a 
legislação nacional que normatiza o estágio para todas as áreas de formação, a legislação e 
a documentação específica sobre estágio no Serviço Social e, ainda, as leis e documentos 
que subsidiam a organização e operacionalização dos estágios na área, no âmbito da 
Universidade Federal do Pampa. Percebe-se o quanto a categoria profissional dos/as 
assistentes sociais avançou nos últimos anos no que diz respeito à criação de resoluções, 
política e materiais informativos que visam qualificar a operacionalização dos estágios em 
Serviço Social, considerando os sujeitos e instituições envolvidas.

Palavras-Chaves: Estágio; Legislação sobre estágio; Estágio em Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO 

 O significado social da profissão é apreendido na medida em que se 
compreende a necessária intervenção dos/as assistentes sociais nas sequelas 
da “questão social”, ou seja, atendendo a população nas suas mais diversas 
necessidades, situações de violação ou não acesso aos direitos sociais. Nesse 
sentido, o Serviço Social assume a característica de ser uma profissão interventiva 
e o estágio supervisionado, portanto, é componente curricular obrigatório 
indispensável no processo de formação profissional. Além de possibilitar o 
desenvolvimento e aprimoramento das habilidades e competências profissionais, 
deve contribuir para que os/as estagiários/as possam fazer a leitura crítica e 
reflexiva da realidade na qual o/a Assistente Social está inserido/a, ou seja, 
reconhecer os limites e possibilidades da política social no que diz respeito ao 
atendimento das demandas e necessidades dos/as usuários/as, as condições de 
trabalho dos/as profissionais, as possibilidades de respostas e enfrentamento às 
diversas expressões da “questão social”. Tal leitura deve-se dar à luz do método 
dialético crítico, pois os processos com os quais se deparam são singulares, 
porém determinados pelos processos sociais mais amplos presentes nas relações 
sociais da sociedade e que se particularizam em cada realidade específica.

5 Mestre e Doutora em Serviço Social.  Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/
Opressão. E-mail: jainapedersen@unipampa.edu.br
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 O estágio supervisionado em Serviço Social, além de ser 
um importante componente curricular no processo de formação 
profissional dos/as acadêmicos/as, tem sido um tema amplamente 
discutido e refletido no âmbito da categoria profissional. Sua 
complexidade pode ser justificada pelos inúmeros desafios com os quais 
os sujeitos e instituições envolvidas se deparam, como por exemplo: 
número de estágios a serem ofertados pelas Unidades de Formação 
Acadêmicas (UFA’s); falta de vagas; indisponibilidade de profissionais 
para assumirem a supervisão de campo e/ou acadêmica; turmas com 
elevado número de discentes sendo supervisionadas por um único/a 
professor/a; supervisores/as de campo assumindo mais estagiários/as 
do que o permitido, considerando a carga horária de trabalho; estágios 
que ocorrem sem a supervisão direta do/a supervisor/a de campo; 
estagiários/as desenvolvendo atividades que não são atribuições e/ou 
competências dos/as assistentes sociais; profissionais e estagiários/as 
inseridos em instituições com precárias condições de trabalho; falta de 
autonomia dos/as assistentes sociais, entre outras tantas dificuldades 
que se apresentam no cotidiano.
 Estes e muitos outros desafios não podem ser analisados de forma 
endógena, ou seja, apenas no âmbito da formação em Serviço Social. 
Devem ser situados no contexto mais amplo da sociedade, tendo em vista 
os inúmeros retrocessos no campo das políticas sociais, com destaque aqui 
para a política de educação. Nesse sentido, discutir, deliberar e enfrentar 
essa dura realidade tem sido tarefa árdua, especialmente das entidades 
representativas da categoria (Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)/
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO)), que historicamente buscam 
construir estratégias para afirmar o compromisso com a qualidade da 
formação e do trabalho profissional.    
 Nesta perspectiva, o artigo apresenta e problematiza as 
principais legislações, resoluções e documentos relacionados ao estágio, 
especialmente no que diz respeito ao estágio supervisionado em Serviço 
Social. Inicia apresentando a legislação nacional que normatiza o estágio 
para todas as áreas de formação. Na sequência contextualiza a legislação 
e documentação específica sobre estágio no âmbito do serviço social e 
ainda, no terceiro item, as leis e documentos que subsidiam a organização 
e operacionalização dos estágios na Universidade Federal do Pampa e, 
especificamente, no curso de Serviço Social da referida instituição, que 
neste ano de 2018 completará doze anos desde a sua criação. 
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2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM SERVIÇO SOCIAL

Embora o estágio em Serviço Social seja parte da formação 
profissional desde as décadas de 1930 e 1940, quando surgiram suas primeiras 
escolas no Brasil, o artigo se propõe a refletir sobre o estágio a partir da 
década de 1990, apresentando e contextualizando as principais legislações 
e documentos no que diz respeito a esta temática. Para tanto, apresenta-
se na sequência um quadro com a relação de legislações e documentos 
referentes ao estágio. O quadro está dividido em dois blocos. O primeiro faz 
referência à legislação nacional e o segundo às leis, resoluções e documentos 
da categoria profissional dos/as assistentes sociais.

Quadro 01: Legislações e documentos sobre estágio 
e sobre estágio em Serviço Social

Legislação Nacional
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).

Lei nº 11.788/2008 Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação 
do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 
único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

Legislação do Serviço Social
Lei 8.662 de 07 de junho 
de 1993

Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências

Resolução CFESS nº 273 
de 13 de março de 1993 

Institui o Código de Ética do/a Assistente Social 
e dá outras providências

Diretrizes Curriculares do 
Serviço Social (1996)

Apresenta pressupostos, princípios e diretrizes 
para nortear o projeto pedagógico de cada 
unidade de formação profissional

Resolução CFESS nº 
493/2006

Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 
exercício profissional do assistente social

Resolução CFESS nº 533 
de 29 de setembro de 
2008 

Regulamenta a supervisão direta de estágio no 
Serviço Social

Política Nacional de 
Estágio da ABEPSS 
(2010)

Apresenta parâmetros orientadores para a 
integralização da formação profissional do 
assistente social, no horizonte do projeto ético-
político profissional do Serviço Social

Fonte: PEDERSEN (2018)
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 A LDB (1996) evidencia em seu artigo 82 que “os sistemas de 
ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 
observada a lei federal sobre a matéria”. Nesse sentido, antes de fazer 
referência ao conteúdo de estágio apresentado pela legislação e documentos 
da categoria profissional dos/as assistentes sociais e do curso de Serviço 
Social da UNIPAMPA, faz-se referência a lei federal de estágios, a qual é 
constituída por 22 artigos. O artigo 1º refere que 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008, s/p). 

Como se observa, o estágio não se refere apenas aos discentes que 
estão em instituições de educação superior, embora este seja o foco neste 
artigo. Evidencia que é uma atividade educativa e supervisionada, ou seja, 
não pode ocorrer sem supervisão de profissional da área. 
 Também esclarece no artigo 2º que o estágio pode ocorrer nas 
modalidades obrigatório e não obrigatório, a depender de “determinação 
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso” (BRASIL, 2008, s/p). Outro aspecto 
importante da lei é que o estágio, seja ele obrigatório ou não, não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza, portanto, é atividade constitutiva 
do processo de formação profissional, devendo ser acompanhado por 
professor/a orientador/a da instituição de ensino e por supervisor/a da 
parte concedente (artigo 3º). No caso de estudantes do ensino superior, a 
jornada de atividade em estágio não deve ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais (artigo 10º). A lei destaca que em caso de estágio 
não obrigatório é compulsório o pagamento de bolsa ou outra forma de 
contraprestação, bem como a do auxílio-transporte (artigo 12º).
 No que diz respeito à normatização e organização do estágio 
no interior da categoria profissional dos/as assistentes sociais, há que 
se destacar que há documentos e legislações que fazem referência a este 
conteúdo e outros em que o estágio é o objeto específico de discussão, 
como é o caso da Resolução do CFESS nº 533, de 29 de setembro de 
2008, e da Política Nacional de Estágio (PNE) da ABEPSS (2010).
 Como o estágio supervisionado é componente curricular 
obrigatório no processo de formação profissional (tem como carga 
horária mínima 15% da carga horária total do curso), destaca-se 
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inicialmente como as Diretrizes Curriculares da ABEPSS define o 
referido componente:

É uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir 
da inserção do aluno no espaço sócio-institucional objetivando 
capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que 
pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será feita 
pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, 
através da reflexão, acompanhamento e sistematização com 
base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre 
Unidade de Ensino e Unidade Campo de Estágio, tendo 
como referência a Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação da 
Profissão) e o Código de Ética do Profissional (1993). O 
Estágio Supervisionado é concomitante ao período letivo 
escolar (ABEPSS, 1996, p.19). 

   A Lei de Regulamentação da Profissão estabelece no artigo 5º 
que é atribuição privativa do/a assistente social a supervisão direta 
de estagiários/as de Serviço Social. No artigo 14 refere que cabe às 
Unidades de Ensino credenciar e comunicar aos Conselhos Regionais 
de sua jurisdição os campos de estágio dos/as discentes e designar os/as 
assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Quanto a necessidade 
desta informação, a Resolução CFESS nº 533/2008 estabelece que as 
unidades de ensino têm prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início de 
cada semestre letivo, para encaminhar aos Conselhos Regionais de Serviço 
Social de sua jurisdição, comunicação formal e escrita, indicando: (1) 
campos credenciados, bem como seus respectivos endereços e contatos; (2) 
nome e número de registro no CRESS dos/as profissionais responsáveis 
pela supervisão acadêmica e de campo; e (3) nome do/a estagiário/a e 
semestre em que está matriculado/a (CFESS, 2008). A referida Lei também 
esclarece quem pode realizar estágio em Serviço Social, ou seja, “somente 
os/as estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de Assistente 
Social em pleno gozo de seus direitos profissionais” (CFESS, 1993, s/p).
 É a Resolução nº 533/2008 que traz informações detalhadas para 
esclarecer à categoria profissional no que consiste a supervisão direta, com 
destaque para os artigos 4º, 5º, 8º. 

A supervisão direta de estágio de Serviço Social deve 
ser realizada por assistente social funcionário do quadro 
de pessoal da instituição em que se ocorre o estágio, em 
conformidade com o disposto no inciso III do artigo 9º da 
lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, na mesma instituição 
e no mesmo local onde o estagiário executa suas atividades 
de aprendizado, assegurando seu acompanhamento 
sistemático, contínuo e permanente, de forma a orientá-lo 
adequadamente (CFESS, 2008, p. 04).  
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 O referido artigo (5º) é de fundamental importância, pois há casos 
em que estagiários/as desenvolvem suas atividades numa instituição e 
o/a supervisor/a de campo em outra, o que inviabiliza os pressupostos 
da supervisão direta. O mesmo ocorre nas situações em que discentes, 
especialmente matriculados/as em cursos da modalidade a distância (EaD), 
não recebem a supervisão acadêmica,  ou, quando recebem, se dá também 
à distância. Estas e outras situações que evidenciam irregularidades no 
processo de supervisão direta têm sido denunciadas cotidianamente para 
os CRESS, o qual tem como uma de suas competências a fiscalização do 
trabalho profissional. 

A Política Nacional de Estágio reforça que a supervisão direta tem 
como matéria-prima o processo de aprendizagem, 

que vai se afirmando diante da intencionalidade, da 
orientação, do acompanhamento sistemático e do ensino, 
na perspectiva de garantir ao estudante o desenvolvimento 
da capacidade de produzir conhecimentos sobre a realidade 
com a qual se defronta no estágio e de intervir nessa 
realidade, operando políticas sociais e outros serviços 
(PNE, 2010, p. 17). 

 A Resolução nº 533/2008 também define o número de estagiários/
as a serem supervisionados/as pelo/a supervisor/a de campo, considerando 
para isso a carga horária do/a profissional, as peculiaridades do campo 
de estágio e a complexidade das atividades profissionais. Assim, o limite 
máximo não deverá exceder 1 (um) estagiário/a para cada 10 (dez) horas 
semanais de trabalho (CFESS, 2008). Quanto ao limite de estagiários/as 
para os/as supervisores/as acadêmicos/as, é a PNE que define este 
quantitativo, ou seja, “não deve ultrapassar o limite de 15 estudantes 
por turma” (ABEPSS, 2010, p. 34).
 Quanto a carga horária semanal de estágio, a Lei nº 11.788/2008 
destaca que não pode ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular. A PNE 
complementa que as 30 horas referem-se às atividades de campo, além 
da necessidade de no mínimo, 03 horas/aula semanais de supervisão 
acadêmica (PNE, 2010).
 Quanto a PNE, é importante frisar o seu processo de construção 
coletiva, assim como o conjunto de leis e resoluções da categoria 
profissional dos/das assistentes sociais. Os debates e reflexões para a 
sua construção ocorreram nas seis oficinas regionais de graduação da 
ABEPSS, no ano de 2009, além de outros eventos que subsidiaram sua 
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elaboração e publicação no ano de 2010.
 Para a realização do estágio a instituição campo de estágio deve 
assegurar os seguintes requisitos básicos: espaço físico adequado, sigilo 
profissional, equipamentos necessários, disponibilidade do/a supervisor/a 
de campo para acompanhamento presencial da atividade de aprendizagem, 
dentre outros requisitos, nos termos da Resolução CFESS nº 493/2006, 
que dispõe sobre as “condições éticas e técnicas do exercício profissional 
do assistente social”.

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens 
individuais ou coletivas, conforme as características dos 
serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 
características físicas:
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 d - espaço adequado para colocação 
de arquivos para a adequada guarda de material técnico de 
caráter reservado (CFESS, 2006, p.02).
.

 Além das Resoluções e da PNE, a categoria profissional vem 
elaborando materiais informativos sobre estágio em Serviço Social, tendo em 
vista, principalmente, as situações irregulares identificadas pela fiscalização 
dos CRESS. Um desses materiais é a brochura “Meia formação não garante 
um direito: o que você precisa saber sobre a supervisão direta de estágio 
em Serviço Social” (CFESS, S/D). O referido documento apresenta um 
conjunto de informações sobre as determinações legais e normativas acerca 
da supervisão direta de estágio em Serviço Social.

Na sequência, considerando as particularidades do estágio em 
Serviço Social no Curso de Serviço da Universidade Federal do Pampa, 
apresentam-se as legislações e documentos que normatizam o estágio na 
referida universidade e de maneira específica no curso de Serviço Social, 
o qual segue as orientações e normativas da categoria profissional dos/as 
assistentes sociais.

3. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO 
SOCIAL NA UNIPAMPA

No ano de 2006 tiveram início as atividades acadêmicas 
da Universidade Federal do Pampa, a qual surgiu para contribuir 
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com o garantia do direito à educação superior pública e gratuita por 
parte dos grupos que historicamente estiveram à margem de ensino 
superior gratuito. Por esse motivo, a Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA) se instala na região da “metade sul do Estado” do Rio 
Grande do Sul – denominada de Região da Campanha e Fronteira Oeste 
– região geográfica marcada por baixos índices de desenvolvimento 
(UNIPAMPA, 2014).

Os campi estão localizados em (10) dez cidades da região 
supracitada, sendo elas: São Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana, São 
Gabriel, Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do 
Livramento. No campus de São Borja são ofertados  seis (06) cursos de 
graduação: Ciências Sociais – Ciência Política, Comunicação Social – 
Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Relações 
Públicas, Licenciatura em Ciências Humanas e Serviço Social. Na pós-
graduação são ofertados quatro (04)  especializações (Especialização em 
Serviço Social e Direitos Humanos; Especialização em Políticas Públicas; 
Especialização em Políticas e Intervenção em Violência Intrafamiliar – 
3ª Edição; Especialização em Imagem, História e Memória das Missões: 
Educação para o Patrimônio) e dois (02)  mestrados (Mestrado em 
Comunicação e Indústria Criativa; Mestrado em Políticas Públicas). 

Quanto ao curso de Serviço Social da UNIPAMPA, este iniciou 
suas atividades em 16 de outubro de 2006, sendo o primeiro curso 
público em uma Universidade Pública Federal, no Estado do Rio 
Grande do Sul. Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), seu objetivo é “promover a educação superior de qualidade, com 
vistas à formação de profissionais comprometidos com desvendamento 
e intervenção na questão social e as suas expressões, com base nos 
princípios e valores defendidos pelo projeto ético político do Serviço 
Social” (UNIPAMPA, 2016, p. 40). Nesse sentido, sua modalidade 
de oferta é presencial (turnos matutino e vespertino) e com tempo 
mínimo para integralização de 8 semestres. A carga horária total do 
curso é de 3.180 horas, sendo que pelo menos 15% desta destinada 
para os estágios, o que totaliza 570 horas.

No que diz respeito à legislação da UNIPAMPA que se refere ao 
estágio, sem adentrar nas particularidades dos cursos, são duas: a Resolução 
nº 20 (específica sobre estágio) e a Resolução nº 29 que apresenta as 
normas básicas para a graduação e, nesse sentido, contempla a discussão 
sobre estágio. No quadro abaixo segue a relação das referidas resoluções e 
os documentos específicos do curso de Serviço Social da referida UFA, os 
quais serão problematizados na sequência.
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Quadro 02: Legislações e documentos sobre 
estágio em Serviço Social na UNIPAMPA

Resolução nº 20, de 
26 de novembro de 
2010

Dispõe sobre a realização dos Estágios destinados 
a estudantes regularmente matriculados na 
Universidade Federal do Pampa e sobre os Estágios 
realizados no âmbito desta Instituição.

Resolução nº 29, de 
28 de abril de 2011

Aprova as normas básicas de graduação, controle e 
registro das atividades acadêmicas

Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC), de 
2016

Documento que apresenta a proposta de formação 
profissional em Serviço Social.

Regulamento de 
estágios do curso 
de Serviço Social da 
UNIPAMPA

Normatiza as atividades de Estágio Curricular 
Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Serviço 
Social da UNIPAMPA

Política de Estágios 
do Curso de 
Serviço Social da 
UNIPAMPA

Apresenta normas, objetivos e atribuições (dos/as 
estagiários/as, supervisores/as de campo, 
supervisores/as acadêmicos/as e coordenação de 
estágio), quanto à realização de Estágio 
Supervisionado Curricular Obrigatório e Não 
Obrigatório em Serviço Social.

FONTE: PEDERSEN (2018)

 Conforme a Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011, o estágio 
curricular obrigatório é um componente da matriz curricular previsto 
no PPC ou em regulamentação específica aprovada pela comissão de 
curso, em consonância com as normas da UNIPAMPA, com a Lei nº 
11.788/2008 e com as Diretrizes Curriculares nacionais (UNIPAMPA, 
2011). No que diz respeito ao Curso de Serviço Social da UNIPAMPA, o 
componente de estágio está previsto no PPC e no Regulamento de Estágio 
Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Serviço Social da 
UNIPAMPA, observando as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
Serviço Social do MEC e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS. 

Na Resolução nº 29/2011, as informações sobre estágio estão 
dispostas no Título XI (Das atividades de estágio obrigatório) da referida 
resolução. Apresenta o objetivo do estágio; especifica as características e 
funções da coordenação, orientação6 e supervisão; apresenta os direitos e 
deveres do estagiário; entre outros aspectos que orientam os cursos para a 
oferta do componente de estágio. A referida resolução não faz referência 
ao estágio não-obrigatório.

6 Trata-se do trabalho realizado pelo/a professor/a. No caso do Serviço Social, 
considerando os documentos e legislações da categoria profissional, o/a orientador/a é 
o/a supervisor/a acadêmico/a, que necessariamente deve ser assistente social.
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Em novembro de 2010 foi aprovada a Resolução nº 20 que dispõe 
sobre a realização dos Estágios destinados a estudantes regularmente 
matriculados na UNIPAMPA e sobre os estágios realizados no âmbito 
desta Instituição. Refere em seu artigo primeiro que “o Estágio visa 
ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho” (UNIPAMPA, 2010, 
p.01). 
 Para que o estágio possa ocorrer é necessária a existência de 
Convênio entre a UNIPAMPA e a parte concedente do Estágio, no qual 
devem estar acordadas as condições do estágio. Além disso, é necessário 
o Termo de Compromisso de Estágio (TCE), que é celebrado no início 
das atividades de estágio, entre o estudante, a parte concedente e a 
UNIPAMPA, representada pelo Coordenador Acadêmico do Campus 
(UNIPAMPA, 2010).
 A resolução faz referência ao estágio obrigatório e não 
obrigatório, estabelecendo os seguintes requisitos: Obrigatório: 
“I. estar regularmente matriculado na disciplina de Estágio; II. ter 
integralizado os componentes curriculares obrigatórios ao Estágio” 
(UNIPAMPA, 2010, p. 3). Não obrigatório: “I. estar regularmente 
matriculado e frequentando as aulas; II. ter cursado e obtido aprovação 
em disciplinas do Curso que integralizem no mínimo 300 (trezentas) 
horas” (UNIPAMPA, 2010, p. 03).
 Sobre o estágio não obrigatório, assunto que ainda precisa ser 
adensado pelo Serviço Social (destaque dado pela PNE), é preciso ter 
cuidado para que os/as discentes tenham conhecimentos teóricos mínimos 
para adentrar nos campos de estágio, pois 

um dos principais problemas a ser enfrentado na 
materialização do estágio como processo formativo e da 
instituição social como possibilitadora desse exercício 
acadêmico-pedagógico encontra-se no conflito e tensão 
existentes entre a exigência pedagógica e a determinação 
do mercado que amplia sua tendência em substituir o 
processo pedagógico de ensino e aprendizagem concebido 
como diretriz na formação profissional pelas unidades de 
ensino, através da solicitação de alunos de 1° e 2° anos 
letivos para o estágio, sem terem ainda adquirido os 
conhecimentos teóricos, as habilidades para essa inserção. 
Essa demanda do mercado não pode sucumbir o projeto 
formativo de responsabilidade das unidades de ensino, 
tornando-o refém dos ditames do mercado que impõe 
a mão-de-obra barata, e a desqualificação (de)formativa 
ao aluno em sua condição de estudante-trabalhador 
(ABRAMIDES, 2003, p. 14).  



45ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

 Por este motivo, a PNE é de fundamental importância, pois 
estabelece para as UFA’s alguns princípios e parâmetros de resistência para a 
manutenção da qualidade dessa formação profissional. No caso do estágio 
não obrigatório, a necessidade do acompanhamento didático-pedagógico, 
como ocorre no estágio obrigatório, com a presença do/a supervisor/a de 
campo e acadêmico/a. Mesmo que para muitos/as discentes o estágio não 
obrigatório represente uma fonte de renda, o mesmo não pode assumir a 
característica de um emprego.

 Quanto ao número de estagiários/as que podem ser 
supervisionados/as pelo supervisor de campo, a resolução da 
UNIPAMPA diz que pode “orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente, durante o período integral de realização do 
Estágio, a ser comprovado por vistos nos relatórios de atividades, de 
avaliação e no relatório final” (UNIPAMPA, 2010, p. 03). No entanto, o 
curso de Serviço Social da UNIPAMPA segue as orientações da PNE, ou 
seja, 1 (um) estagiário/a para cada 10 (dez) horas semanais de trabalho, 
pois do contrário o processo de trabalho e de supervisão podem ocorrer 
de forma precarizada, sem tempo e condições para dialogar, refletir, 
planejar e intervir nas situações cotidianas, o que impactará na qualidade 
deste momento tão importante da formação profissional. 
 Em relação aos documentos específicos do curso de Serviço Social 
destaca-se aqui o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social (PPC), 
o Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do 
Curso de Serviço Social da UNIPAMPA7 e a Política de Estágios do Curso 
de Serviço Social da Unipampa, todos aprovados em 2016. Ressalta-se 
que tanto o PPC como o Regulamento de Estágio estão substituindo 
gradativamente (considerando as turmas que ingressaram a partir do ano 
de 2017) o PPC e o Regulamento anteriores, que estavam em vigência 
desde a criação do curso.  
 Dentre os componentes curriculares obrigatórios previstos 
no PPC, estão os componentes de Estágio em Serviço Social I (285 
horas) e Estágio em Serviço Social II (285 horas), ofertados no 6º e 7º 
semestres, respectivamente. Antes disso, no quinto semestre é ofertado 
o componente de Introdução ao Estágio em Serviço Social, com 45 
horas teóricas e 45 horas práticas, visando uma aproximação teórico-
prática com os campos de estágio. Este componente é ministrado apenas 
por um/a professor/a, não havendo neste momento o/a supervisor/a 

7 O Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de 
Serviço Social da UNIPAMPA encontra-se em anexo no Projeto Pedagógico do Curso 
de Serviço Social.



46 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

de campo e o/a supervisor/a acadêmico/a. Somente quando houver a 
matrícula no componente de estágio I ou II que o/a acadêmico/a passa 
a ser denominado/a de estagiário/a e a receber a supervisão de campo e 
acadêmica. No curso de Serviço Social da UNIPAMPA, todos/as os/as 
docentes assistentes sociais realizam o trabalho de supervisão acadêmica, 
o que contribui para que não haja a concentração em turmas  e, assim, 
possa desenvolver a supervisão de forma mais qualificada.
 Conforme previsto no Regulamento de Estágio Curricular 
Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA, 
o qual normatiza os respectivos estágios mediante a realização de convênios 
com instituições públicas e privadas, concedentes de estágio8, “a oferta 
do componente de Estágio Curricular Obrigatório em Serviço Social é 
realizada anualmente e, na modalidade semestral, em casos excepcionais 
de doença, de reprovação por nota ou de provável formando(a)” 
(UNIPAMPA, 2016a, p. 251). Quanto às finalidades do estágio obrigatório 
e não obrigatório estes visam:

I- Inserção discente em espaços sócio ocupacionais que 
possibilitem a experiência e articulação teórico-prática entre 
formação e trabalho profissional; II- Desenvolvimento de 
uma postura ética, crítica e propositiva frente às demandas 
relacionadas aos objetos de estudo e de intervenção; III- 
Qualificação dos processos de trabalho no qual o(a) assistente 
social se insere; IV- Fortalecimento da articulação teórico-
prática no âmbito da formação e do trabalho profissional; V 
– Capacitação discente nas dimensões teórico-metodológica, 
ético-política e técnico-operativa para o trabalho profissional 
(UNIPAMPA, 2016a, p. 251-252).

 Importante ressaltar que os princípios norteadores do Regulamento 
de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Serviço 
Social da UNIPAMPA estão em consonância com a legislação nacional, 
com a legislação e documentos do Serviço Social e com as resoluções da 
UNIPAMPA. Para que o/a discente possa se matricular no componente 
de estágio I, alguns componentes da matriz curricular são pré-requisitos, 
a saber: Introdução ao Serviço Social; Fundamentos Ontológicos do Ser 
Social; Trabalho e Questão Social; Fundamentos Históricos e Teórico-
Metodológicos do Serviço Social I, II e III, Ética Profissional e Serviço 
Social, Proteção Social; Política Social; Transformações societárias e 

8 “Art. 6º. Os Campos de Estágio ou Unidades Concedentes de Estágio são as 
Instituições Públicas, Privadas, Movimentos Sociais e Organizações do Terceiro Setor, 
que desenvolvem Programas, Projetos e Serviços na área do Serviço Social, no município 
de São Borja e região, compatíveis com as exigências curriculares e pedagógicas do Curso 
de Serviço Social e da legislação vigente” (UNIPAMPA, 2016a, p. 248-249).
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processos de Trabalho; Instrumentalidade em Serviço Social; Introdução 
ao Estágio em Serviço Social (UNIPAMPA, 2016a)9. São componentes que 
trabalham conteúdos essenciais para a mediação teórico-prática realizada 
no componente de estágio. 
 A gestão dos componentes de estágio no curso de Serviço Social 
da UNIPAMPA se dá através de uma Comissão de Estágios, composta 
por quatro (04) pessoas titulares e três (03) suplentes, visando garantir a 
participação de um (1) representante dos/as supervisores/as de campo, um 
(1) supervisor/a acadêmico/a, (1) um estagiário/a e o/a coordenador/a 
de estágio que assume a função de coordenação da Comissão de Estágio. 
As atribuições da referida comissão e do/a coordenador/a de estágio 
estão previstas no Regulamento de Estágios, bem como na Política de 
Estágios do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA, a qual apresenta no 
sexto capítulo (Espaços de Gestão, Organização e Formação) as principais 
atividades de formação desenvolvidas durante os semestres, concomitante 
aos componentes de estágio I ou II, ou seja, o Fórum Local de Supervisão 
de Estágio e as Oficinas Pedagógicas de Estágio. 

O Fórum Local de Supervisão constitui-se como espaço de 
educação permanente, no âmbito do Serviço Social, que tem 
por objetivo fomentar a troca de experiências, articulação 
teórico-prática e construção do conhecimento, considerando 
os diferentes saberes compartilhados entre supervisores(as) 
de campo, supervisores(as) acadêmicos(as), estagiários(as), 
estudantes de Serviço Social, gestores e administradores da 
universidade, bem como, das demais instituições relacionadas 
ao estágio (UNIPAMPA, 2016b, p. 19).

 As oficinas pedagógicas de estágio são ofertadas no estágio I e II. 
No estágio I são ofertadas as oficinas de Observação e Planejamento e no 
estágio II as oficinas de Monitoramento e Avaliação (UNIPAMPA, 2016b). 
Participam das oficinas os/as estagiários/as, supervisores/as de campo e 
supervisores/as acadêmicos/as. As oficinas visam contribuir no processo 
de inserção dos/as acadêmicos/as nos campos de estágio, bem como na 
elaboração, execução, monitoramento e avaliação do projeto de intervenção. 
 Dentre as particularidades do estágio do curso de Serviço Social 
da UNIPAMPA, uma delas diz respeito à dificuldade de garantir vagas 
(campos de estágio) conforme o número de acadêmicos/as aptos/as 

9 Mesmo que a PNE (2010) estabeleça como pré-requisitos disciplinas que 
abordam conteúdos relacionados a ética profissional e fundamentos histórico-teórico-
metodológicos do Serviço Social, o curso de Serviço Social da UNIPAMPA observou a 
necessidade de incluir outros componentes para dar suporte a inserção dos/as discentes 
nos campos de estágio.
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a se matricular no componente. A maioria das vagas de estágio são 
disponibilizadas essencialmente pelas instituições existentes no município 
de São Borja, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. O curso 
já teve discentes (aproximadamente 06) que realizaram o estágio em 
municípios vizinhos: Santo Antônio, Itaqui, Santiago e Garruchos. Os/as 
estagiários/as deslocavam-se para estes municípios com ônibus de linha, 
sendo que o valor das passagens era ressarcido pela PRAEC (Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis e Comunitários). Tendo em vista a distância, a 
demora no ressarcimento dos valores e a dificuldade de conciliar o estágio 
com as demais atividades acadêmicas, esta experiência não se constituiu 
numa alternativa viável. Nesse sentido, quando as vagas ofertadas não são 
suficientes, tendo em vista o número de acadêmicos/as matriculados/as 
em estágio, o curso oferta vagas em projetos de extensão coordenados por 
docentes Assistentes Sociais. Conforme previsto no Regulamento de estágios

Art. 7º. Os Projetos de Extensão são reconhecidos como 
campos de Estágio, desde que tenham vínculo institucional 
com a UNIPAMPA e que estejam em consonância com 
o que estabelece o Art. 2º §3º da Lei 11.788/2008, com a 
Resolução n.20, de 26 de novembro de 2010 da UNIPAMPA, 
com a Resolução 29, de 28 de abril de 2011 da UNIPAMPA 
e com os Arts. 4º e 5º da Lei 8.662/1993, sob a orientação 
direta de um docente e supervisão de um profissional de 
Serviço Social, conforme disposto no Art. 2º da Resolução 
CFESS nº 533/2008 (UNIPAMPA, 2016a, p. 249).

 A PNE (2010) refere que as atividades de extensão, como por 
exemplo, as desenvolvidas em núcleos e projetos podem ser caracterizadas 
como campo de estágio, desde que devidamente previstas no projeto 
pedagógico e respeitada a questão da carga horária docente e discente. 
Dentre os vários aspectos apresentados pela PNE que precisam ser 
observados, um deles diz respeito ao acúmulo de funções, ou seja, o/a 
docente que assumir a função de supervisor/a acadêmico/a de um grupo 
de discentes, não poderá acumular a função do supervisor/a de campo 
junto aos/as mesmos/as.
 Como a necessidade de abertura de vagas de estágio em projetos 
de extensão não é uma realidade exclusiva do curso de Serviço Social da 
UNIPAMPA, mas também de outras UFA’s, a ABEPSS gestão 2017/2018 
pautou em seu planejamento a elaboração de um documento que subsidie 
o desenvolvimento de estágios em projetos/programas de extensão, o 
qual tem previsão de ser apresentado no ENPESS de 2018 que ocorrerá 
em Vitória/ES.
 Mesmo com essa e outras dificuldades é importante chamar 
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atenção para o fato de que o curso de Serviço Social da UNIPAMPA, no 
que diz respeito aos estágios, vem conseguindo fortalecer cada vez mais a 
parceria com os/as gestores/as das políticas públicas, demais instituições 
do município e com a comunidade local para a ampliação das vagas de 
estágio. Além disso, a inserção de acadêmicos/as nos diversos campos 
de estágio contribui para dar visibilidade à importância e necessidade 
do trabalho do/a assistente social nos mais diversos espaços sócio 
ocupacionais do município e região.

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio em Serviço Social é um componente fundamental no 
processo de formação profissional, pois possibilita a mediação com o 
trabalho profissional do/a assistente social. Como referem Santos e Pini 
(2013) o estágio é um dos elementos que compõem o ensino da prática, mas 
não é o único momento da formação responsável pela relação teoria/prática.  
Quanto aos sujeitos envolvidos no processo de supervisão (estagiário/a, 
supervisor/a de campo e supervisor/a acadêmico/a), estes são essenciais 
para garantir o caráter didático pedagógico e a qualidade do estágio, haja 
vista as dificuldades e desafios que se colocam no cotidiano das instituições.

Sobre as legislações, resoluções e documentos que pautam a 
temática do estágio, estes são importantes para o processo de organização, 
planejamento, operacionalização e avaliação dos estágios, visto que 
estabelecem parâmetros, diretrizes e critérios para o seu desenvolvimento. 
No âmbito do Serviço Social, percebe-se o quanto as entidades da 
categoria profissional (ABEPSS, ENESSO, CFESS/CRESS) foram e são 
fundamentais no processo de organização dos estágios, desde a aprovação 
das Diretrizes Curriculares, que destaca ser a “questão social” a base de 
fundação sócio histórica da profissão, às Resoluções e a PNE, que são 
respostas aos diversos desafios que se colocam no cotidiano da formação e 
do trabalho profissional. Com base nestes documentos, as UFA’s encontram 
respaldo para a organização e operacionalização dos seus componentes de 
estágio, considerando suas particularidades, limites e possibilidades.

Entre os desafios que se colocam para a categoria no que diz 
respeito ao estágio em Serviço Social, pode-se destacar a necessidade de 
fortalecer os fóruns de supervisão de estágio, sejam eles locais, estaduais 
ou regionais; fortalecer a implementação dos instrumentos normativos do 
estágio supervisionado (Resoluções, PNE), tendo em vista a necessária 
direção teórica, ética e política da formação profissional; construir no 
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âmbito das UFA’s as Políticas Locais de Estágio e principalmente zelar pela 
qualidade do estágio em Serviço Social, pois o mesmo é uma estratégica 
na defesa do projeto de formação profissional em consonância com 
o projeto-ético político do Serviço Social. Ou seja, o estágio não deve 
preparar os profissionais apenas para a dimensão técnico-operativa, para 
o aprendizado das atividades operacionais, mas deve contribuir para que 
os/as profissionais sejam críticos, criativos, propositivos, investigativos e 
comprometidos com os valores e princípios que norteiam o projeto ético-
político profissional.
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3. POLÍTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
EM SERVIÇO SOCIAL: 

UMA CONQUISTA COLETIVA DA CATEGORIA 

Loiva Mara de Oliveira Machado10

RESUMO: O artigo em destaque objetiva refletir sobre o processo de construção da 
Política Nacional de Estágio em Serviço Social (PNE) de 2010, com foco nas diretrizes 
e orientações constitutivas desta política, nos espaços e instrumentos formativos e ético-
políticos que materializam a PNE e nas atribuições previstas aos/as supervisores/as de 
campo, supervisores/as acadêmicos/as e estagiários/as. Trata-se de um instrumento 
jurídico-normativo, elaborado com a ampla participação da categoria e em consonância 
com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), com a Lei de Regulamentação 
Profissional (Lei 8.662/1993) e com o Código de Ética Profissional do/a Assistente 
Social (Resolução CFESS nº 273/1993). Entre as orientações previstas na PNE está 
a constituição de Políticas Locais de Estágio nas Unidades de Formação Acadêmicas 
(UFA’s). Nesta direção, o artigo também contribui para socializar informações quanto à 
elaboração e desenvolvimento da Política Local de Estágios do Curso de Serviço Social 
da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). 

Palavras-chaves: Política de Estágio; Fóruns de Supervisão; Serviço Social.

  
1. INTRODUÇÃO

Apreender os elementos constitutivos da Política Nacional de 
Estágio em Serviço Social e sua capilaridade junto às Unidades de Formação 
Acadêmica (UFA’s), consubstanciados nas Políticas Locais de Estágio, 
elaboradas a partir de processos de construção coletiva, com a participação 
efetiva dos sujeitos que compõe o processo de estágio (estagiários/as, 
supervisores/as de campo e supervisores/as acadêmicos/as), mostra-se um 
desafio. Assim, este artigo objetiva, primeiramente, elucidar o significado 
dos processos de supervisão, no âmbito do Serviço Social, considerando a 
indissociabilidade entre formação e trabalho profissional. 

Na sequencia, contribui para a apreensão crítica da Política Nacional 
de Estágio e a construção da Política Local de Estágio do Curso de Serviço 
Social da Unipampa, num contexto adverso de reforma curricular do 
Curso de Serviço Social e de significativos impactos na estrutura de oferta 
de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, oriundos 
das mudanças engendradas pelo sistema econômico capitalista, que põe 
em xeque um conjunto de direitos e de políticas públicas que até então se 

10  Assistente Social. Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Pampa. Integrante do Grupo de Pesquisa: Trabalho, 
Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. E-mail: 
loivadeoliveira@yahoo.com.br
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traduziam como garantias constitucionais inscritas na Carta Magna. Esta 
conjuntura demanda cada vez mais a intervenção dos/as profissionais 
assistentes sociais, o que requer a consolidação de espaços de educação 
permanente, com vistas a construção de estratégicas de enfrentamento 
a ofensiva do capital, que impactada diretamente no cotidiano dos/as 
usuários/as das políticas públicas e dos/as profissionais. 

2. REFLEXÕES SOBRE OS SIGNIFICADOS DA 
SUPERVISÃO NA FORMAÇÃO E NO TRABALHO 
PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

A palavra supervisão, no sentido etimológico, do inglês “to supervise”, 
significa “ação ou efeito de supervisar”, ou seja, “dirigir, orientar ou 
inspecionar” (FERREIRA, 2004, p. 1897). No âmbito do Serviço Social, a 
partir de um conjunto de regulamentos jurídico- normativos que orientam a 
formação profissional (Lei de Regulamentação da Profissão (1993), Código 
de Ética do/a Assistente Social (1993), Diretrizes Curriculares da ABEPSS 
(1996), Resolução CFESS nº 533 (2008) e Política Nacional de Estágio (2010)), 
a supervisão direta de estágio refere-se ao acompanhamento e orientação 
presencial, feita pelos/as supervisores/as de campo e acadêmicos/as junto 
aos discentes vinculados ao estágio, obrigatório ou não obrigatório.

A supervisão se constitui em uma das atividades práticas mais 
antigas (LEWGOY, 2009), que assume diferentes enfoques desde a Idade 
Média até a contemporaneidade. Se expressa na forma de (1) verificação 
do cumprimento de procedimentos, (2) de capacitação e treinamento 
para o trabalho, (3) de aprendizagem a partir da prática, da ação concreta, 
do trabalho, (4) como método de ensino, motivado pela capacidade 
de “aprender fazendo”. Assim, a supervisão se traduz num exercício 
permanente que articula o “ensinar e aprender” centrado em dois enfoques 
principais: tecnicista, com ênfase no instrumental, em si, constituindo-
se como estratégica de controle, e pedagógico, que prioriza a dimensão 
sócio-educativa, presente nos processos de ensino-aprendizagem. Porém 
“[...] a linha da história revela que o conceito de supervisão atende às 
necessidades técnicas predominantes do cenário social de cada época e de 
cada área profissional” (LEWGOY, 2009, p. 68).

No âmbito do Serviço Social, “a gênese da supervisão em Serviço 
Social acompanha a história das condições políticas que envolveram a criação 
da profissão” (LEWGOY, 2009, p. 64). Ou seja, vincula-se, inicialmente, 
ao “treinamento de pessoal (pago ou voluntário) que trabalhava nas 
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organizações de caridade” (LEWGOY, 2009, p. 66), num período em que o 
Serviço Social é concebido como vocação e não como profissão. 

As primeiras escolas de Serviço Social no Brasil são de influência 
europeia, com marcas assentadas na doutrina social da Igreja. Somente 
nos anos de 1940 o Serviço Social brasileiro sobre influência norte-
americana (positivismo), num cenário de espraiamento ideológico 
estadunidense, após sair vencedor da II Guerra Mundial, em plena Guerra 
Fria. Este processo contribuiu para uma formação profissional técnica 
e especializada, que “consistia no estudo das teorias do Serviço Social 
que respaldassem as ações dos profissionais quanto aos desajustamentos 
individuais e coletivos” (LEWGOY, 2009, p. 70), decorrentes, entre 
outros, do desemprego e do pauperismo. Tais expressões pautavam um 
tipo de intervenção profissional voltado ao atendimento de caso, grupo e 
comunidade de forma fragmentada e com viés psicologizante.

A influência teórico-metodológica do Serviço Social norte-americano, 
no Brasil, na década de 1940 que se prolongou até o início dos anos de 1980, 
demarca um modelo de supervisão, vinculado a um currículo mínimo de 
formação, alinhados a uma matriz positivista, com a incorporação de conteúdos 
fragmentados, que levam ao desenvolvimento de estágios “práticos”, que 
privilegiam a dimensão técnica do processo de ensino na formação profissional. 
Estes se fundamentam, cientificamente, em pressupostos psicossociais e são 
validados na experiência e na prática profissional eficiente, sem vinculação com 
o contexto sócio-político e econômico (LEWGOY, 2009). Mas este processo 
não ocorre de modo continuum, uma vez que é crivado pelo movimento de 
renovação do Serviço Social em curso.

O processo de renovação do Serviço Social no Brasil compreende, 
especialmente, o período de três lustros, a partir da década de 1960, sob 
a influência de três direções principais: Modernizadora (1965-1975), 
Reatualização do Conservadorismo (1975-1980) e Intenção de Ruptura 
(a partir da década de 1980) (NETTO, 2001). Esta terceira direção ganha 
maior densidade, nos anos de 1990, quando o Serviço Social assume, 
no âmbito da formação e do trabalho profissional, os fundamentos do 
pensamento marxiano e constrói, de forma participativa, nos espaços 
coletivos da categoria, uma direção política consubstanciada no Projeto 
Ético-Político Profissional de cariz emancipatório. 

Doravante, essa construção gera impacto significativo na 
formação profissional “no desmonte da estrutura tradicional da divisão 
caso, grupo, comunidade e na defesa de uma visão crítica e comprometida 
com a transformação social” (LEWGOY, 2009, p. 85). Ganha evidência 
a formação generalista, que contribui para sistematizar um conjunto 
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de conhecimentos teórico-práticos, na perspectiva de materializar o 
significado social da profissão, enquanto especialização do trabalho 
coletivo, que se insere na divisão social e técnica do trabalho.

As Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), elaboradas de forma 
participativa pela categoria, por meio de ampla discussão e sistematização 
de propostas oriundas das oficinas promovidas pelas UFA’s e oficinas locais, 
regionais e nacional da ABESS11, apresentam contribuição importante para 
normatizar a formação em Serviço Social, considerando as orientações 
constantes na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993), no 
Código de Ética Profissional do/a Assistente Social (Resolução CFESS 
nº 273/1993) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/1996).

A partir das Diretrizes Curriculares “propõe-se uma lógica 
curricular inovadora, que supere a fragmentação do processo de ensino-
aprendizagem, e permita uma intensa convivência acadêmica entre 
professores, alunos e sociedade” (ABEPSS, 1996, p. 09). Parte-se da 
identificação da necessária articulação, de um conjunto de conhecimentos 
indissociáveis, para apreender as múltiplas expressões da questão social, 
os quais são sistematizados em três “Núcleos de Fundamentação” 
constitutivos da formação profissional.

O primeiro refere-se ao “Núcleo de fundamentos teórico-
metodológicos da vida social”. Neste Núcleo o enfoque está voltado ao 
“tratamento do ser social enquanto totalidade histórica” (ABEPSS, 1996, 
p. 10) e o sentido ontológico do trabalho no processo de (re)produção da 
vida social na sociedade burguesa. O segundo, por sua vez, consiste no 
“Núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica 
da sociedade brasileira” que “remete ao conhecimento da constituição 
econômica, social, política e cultural da sociedade brasileira” (ABEPSS, 
1996, p. 11). Isto implica a apreensão das configurações locais e regionais e 
das particularidades constantes em cada território. O terceiro compreende 
o “Núcleo de fundamentos do trabalho profissional” que tem como 
enfoque “a profissionalização do Serviço Social como uma especialização 
do trabalho e sua prática como concretização de um processo de trabalho 
que tem como objeto as múltiplas expressões da questão social” (ABEPSS, 
1996, p. 12). Os conteúdos abordados neste Núcleo requerem a articulação 
das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, 

11 Conforme Documento: “Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social” (ABEPSS, 
1996, p. 03), “entre 1994 e 1996 foram realizadas aproximadamente 200 (duzentas) 
oficinas locais nas 67 Unidades Acadêmicas filiadas à ABESS, 25 (vinte e cinco) oficinas 
regionais e duas nacionais”.
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com os elementos constitutivos dos processos de trabalho em que os/as 
assistentes sociais se inserem: objeto ou matéria prima do trabalho do/a 
assistente social – a questão social; meios ou instrumentos de intervenção 
individuais e coletivos; e o próprio trabalho (IAMAMOTO, 2001).

Neste terceiro Núcleo é que se insere o Estágio Supervisionado 
Curricular (Obrigatório e Não-Obrigatório) em Serviço Social, uma vez 
que possibilita articulação direta entre formação e trabalho profissional, a 
partir da inserção do/a estagiário/a no espaço sócio-ocupacional, a qual 
é mediada por um conjunto de subsídios teóricos-metodológicos, éticos e 
operacionais desenvolvidos no processo de supervisão direta. Conforme 
refere Lewgoy (2009, p. 89),

[...] a supervisão de estágio é uma instância na grade curricular 
que, ao realizar a interlocução entre a universidade e o 
mundo do trabalho, impõe aos acadêmicos, trabalhadores, 
professor-supervisor e assistentes sociais a tarefa de captar 
esse mundo da pseudoconcreticidade em que é envolvida 
a realidade educacional. As novas tecnologias, o processo 
de globalização, as novas requisições advindas do mercado, 
evidenciadas no exercício profissional, são relevantes para a 
análise e articulação de saberes e para a exequibilidade do 
processo de supervisão. 

Compreende-se que os aportes teórico-metodológicos, ético-
políticos e técnico-operativos, desenvolvidos nos outros dois Núcleos 
de Fundamentação, são imprescindíveis à materialização dos princípios 
que orientam a formação profissional em Serviço Social: a flexibilidade 
de organização dos currículos; o trato teórico, histórico e metodológico 
da realidade social e do Serviço Social; a teoria social crítica; a superação 
da fragmentação de conteúdos; a valorização da dimensão investigativa e 
interventiva; a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; a ética 
como princípio formativo; e a indissociabilidade entre estágio, supervisão 
acadêmica e profissional (ABEPSS, 1996).

No tocante à teoria social crítica, considera-se a indissociabilidade 
do binômio formação-trabalho profissional, uma vez que também é 
indissociável a teoria-prática. Com isso, o trabalho exercido pelos/as 
assistentes sociais tem dimensão educativa, pois é fundamentado por 
conteúdos e metodologias apreendidos nos processos formativos em que 
o/a profissional se insere. A formação, por sua vez, constitui-se como 
processo de educação permanente12, vinculado ao compromisso ético “com 
a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

12 Maiores informações podem ser obtidas na Política de Educação Permanente do 
Conjunto CFESS/CRESS.
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intelectual, na perspectiva da competência profissional” (CFESS, 1993, 
p.24).  Nesta direção, a Política Nacional de Estágios (ABEPSS, 2010), 
sistematiza um conjunto de orientações que qualificam a indissociabilidade 
entre formação e trabalho profissional, conforme pode ser observado no 
item que segue.

3. POLÍTICA NACIONAL DE ESTÁGIO EM SERVIÇO 
SOCIAL: DA ELABORAÇÃO À MATERIALIZAÇÃO

A Política Nacional de Estágio, em consonância com a Lei de 
Regulamentação da Profissão (1993), com o Código de Ética Profissional 
(1993) e com as Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996) e, com isso, 
consubstanciado na direção ético-política do Serviço Social expresso no 
projeto ético-político profissional, se traduz como referência que subsidia 
no âmbito teórico, ético, político e metodológico os/as profissionais 
assistentes sociais, supervisores/as de campo, supervisores/as acadêmicos/
as e discentes para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado 
Curricular em Serviço Social, na modalidade obrigatória e não-obrigatória. 

A Lei Nacional de Estágio dispõe sobre o estágio de estudantes, o 
qual “poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso” (Lei nº 11.788/2008, Art. 2º). O Estágio 
Obrigatório corresponde a modalidade de estágio curricular, definido no 
projeto pedagógico do curso, com exigência do cumprimento de carga 
horária para aprovação e certificação. Já o Estágio Não-Obrigatório é o 
estágio supervisionado desenvolvido como atividade opcional, que será 
acrescida à carga horária regular e obrigatória do Curso de Graduação, 
podendo ser validada como atividade complementar, desde que esteja 
previsto no Projeto Pedagógico do Curso. As duas modalidades de estágio 
requerem a supervisão direta de um/a profissional da área de formação. 

No âmbito do Serviço Social, parte-se da premissa de que o 
estágio requer a inserção presencial do/a discente no campo de estágio, 
com supervisão direta. De acordo com a Resolução CFESS nº 533/2008 
– Art. 2º, a supervisão direta se traduz como:

atividade privativa do assistente social, em pleno gozo dos 
seus direitos profissionais, devidamente inscrito no CRESS 
de sua área de ação, sendo denominado supervisor de 
campo o assistente social da instituição campo de estágio 
e supervisor acadêmico o assistente social professor da 
instituição de ensino. 
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A supervisão direta de estágio compreende um processo de 
construção coletiva que se desenvolve a partir de três momentos 
indissociáveis: (1) supervisão no campo de estágio, com a participação 
do/a estagiário/a e profissional assistente social supervisor/a de campo; 
(2) supervisão acadêmica, com a presença do/a estagiário/a e assistente 
social docente supervisor/a acadêmico/a e (3) supervisão em tríade com 
a participação do/a estagiário/a e supervisor/a de campo e acadêmico/a. 
Este terceiro momento requer o compartilhamento de saberes e experiências 
construídas de forma protagonista pelos sujeitos que integram a tríade. 
Trata-se de um espaço inovador e desafiador, desde a sua constituição, uma 
vez que tende a ser fragilizado, na sua dinâmica de organização, devido, entre 
outros fatores, às condições objetivas dos espaços de trabalho, formas de 
contratação dos/as profissionais, carga horária disponível para supervisão e 
o número reduzido de profissionais em relação às crescentes demandas que 
chegam aos espaços sócio-ocupacionais.

De acordo com a Política Nacional de Estágio, o estágio 
supervisionado permite “balizar os processos de mediação teórico-prática 
na integralidade da formação profissional do assistente social” (ABEPSS, 
2010, p. 01). Trata-se, portanto, de superar a dicotomia teoria-prática no 
âmbito da formação e trabalho profissional, uma vez que todo o trabalho 
exercido pelos/as profissionais deve ser concebido a partir de uma 
apreensão dialética da vida social, a partir de uma totalidade histórica e das 
particularidades sócio-políticas e econômicas, que incidem nas realidades 
sócio-institucionais em que se inserem os/as profissionais.

A elaboração da Política Nacional de Estágios (PNE) gerou intenso 
processo de mobilização e participação de assistentes sociais vinculados 
à diferentes espaços sócio-ocupacionais, estudantes e assistentes sociais 
docentes, por meio da realização de “80 eventos, que contaram com a 
participação de 175 UFA’s e 4.445 participantes” (ABEPSS, 2010, p. 02).  
A construção dessa política demarca um novo movimento em direção a 
consolidação da unidade entre formação e trabalho profissional ao eleger 
um conjunto de princípios (ABEPSS, 2010, p. 13-14):
	a indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa, com vistas a evitar a autonomização e 
sobreposição da dimensão operativa sobre as demais dimensões; 

	a articulação entre formação e trabalho profissional, que assegure 
processos de construção conjunta a partir da tríade de estágio e, das 
pautas conjuntas das entidades político-organizativas da categoria; 

	a articulação entre universidade e sociedade, a partir dos fóruns 
locais de estágio e projetos de ensino, monitoramento e pesquisa;
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	o fortalecimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, numa 
perspectiva de totalidade, indispensável à formação profissional;

	a unidade entre teoria e prática, que se constitui como princípio 
indissociável a partir do movimento dialético, que o processo de 
supervisão de estágio impõe; 

	a interdisciplinaridade, que contempla a inter-relação de diferentes  
áreas de conhecimento, presentes na formação profissional e nos 
espaços sócio-ocupacionais de estágio; 

	a indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de 
campo, que contribui para o desenvolvimento do estágio como 
atividade didático-pedagógica. 

O Serviço Social ao se inserir na luta pela construção de um projeto 
societário emancipador se contrapõe a todas as formas de violência e 
violação de direitos e a precarização das condições e relações de trabalho. 

O estágio supervisionado no curso de Serviço Social 
apresenta como uma de suas premissas oportunizar 
ao(a) estudante o estabelecimento de relações mediatas 
entre os conhecimentos teórico-metodológicos e o 
trabalho profissional, a capacitação técnico operativa e o 
desenvolvimento de competências necessárias ao exercício 
da profissão, bem como o reconhecimento do compromisso 
da ação profissional com as classes trabalhadoras, neste 
contexto político-econômico-cultural sob hegemonia do 
capital (ABEPSS, 2010, p. 14).

As orientações contidas na PNE visam contribuir para a construção 
de estratégias coletivas, que devem ser protagonizadas por discentes 
e profissionais, no compromisso “com a luta pela educação pública, 
gratuita, laica, presencial, de qualidade e de relevância social” (ABEPSS, 
2010, p. 04), contrapondo-se ao desmonte da educação pública como 
direito social, devido aos processos de mercantilização e precarização 
da educação, evidenciado, especialmente, com os cortes orçamentários, 
previstos na Emenda Constitucional nº 95/2016, que “institui um Novo 
Regime Fiscal”. Estes cortes impactam diretamente (1) nas políticas de 
ingresso e permanência de estudantes no ensino superior; (2) na oferta 
de concursos públicos; e (3) no desenvolvimento integral dos três eixos 
constitutivos da universidade – ensino, pesquisa e extensão.  

 Neste cenário a PNE cumpre um papel essencial no sentido de 
orientar a execução do estágio, para que este não seja desenvolvido de 
forma precária ou enviesado aos objetivos do perfil profissional que se 
almeja formar. A PNE tem materialidade!  A PNE em Serviço Social 
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se expressa no cotidiano da formação e trabalho profissional, pois está 
alinhada à construção de um projeto profissional “vinculado a um projeto 
de sociedade no horizonte estratégico da ampliação dos direitos, na direção 
da emancipação humana” (ABEPSS, 2010, p. 01-02). 

Nesta direção, é imprescindível a construção de estratégias de 
operacionalização da PNE, a partir da organização de instrumentos de 
registro e sistematização do processo de estágio e de espaços coletivos de 
organização da categoria. A documentação produzida no estágio transborda 
o caráter meramente instrumental, pois apresenta intencionalidade ao 
sistematizar conteúdos e experiências teórico-práticas, a partir do registro 
nos Diários de Campo, no projeto de trabalho da UFA (traduzido no Plano 
de Ensino-Aprendizagem), Plano de Trabalho do/a Supervisor/a de Campo, 
Planos de Estágio do/a Estagiário/a, Análise Sócio-Institucional, Projeto 
de Intervenção e  Relatórios de Estágio, por meio da apreensão crítica da 
realidade social, dos espaços sócio-ocupacionais em que os/as profissionais 
se inserem e das demandas trazidas pelos/as usuários das políticas sociais. 
Objetiva-se, a partir desses registros, a construção de estratégias que 
contribuam para qualificar a formação e trabalho profissional e a incidência 
dos/as profissionais nos espaços de defesa de direitos e construção de 
políticas públicas. 

Nesta esteira, a elaboração de Política Local de Estágio nas UFA’s 
também contribui para superar a fragmentação entre formação e trabalho 
profissional e os processos de precarização do trabalho, que incidem 
diretamente na formação profissional. Assim, a Política Local de Estágio 
deve delinear “objetivos e estratégias que contemplem a articulação 
e o relacionamento institucional com os campos de estágios, com as 
entidades de representação da categoria e aproximação entre supervisores 
e estudantes” (ABEPSS, 2010, p. 35) e também priorizar a constituição de 
espaços de educação permanente, a exemplo dos Fóruns de Supervisão13. 

Estes Fóruns devem contribuir para “aglutinar docentes e profissionais 
e estudantes em torno das questões do estágio, como uma estratégia política 
de fortalecimento e permanência do debate sobre a temática [...]” (ABEPSS, 
2010, p. 35),  favorecer a troca de experiências, vinculadas à supervisão direta 
de estágio e promover a interlocução entre a tríade (discentes, profissionais e 

13 A organização dos Fóruns de Supervisores, em nível local, regional e nacional, 
estava voltada a constituição de um espaço de formação e troca de experiências, entre 
supervisores de campo e supervisores acadêmicos. Em 2011 foi realizado o I Fórum 
Nacional de Supervisores de Estágio em Serviço Social  e, como desdobramento deste 
encontro, houve alteração da nomenclatura, sendo denominada a partir de 2012, no 
contexto de realização XIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 
como “II Fórum Nacional de Supervisão Estágio em Serviço Social”.
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docentes), uma vez que se trata de “um espaço de resistência e de luta para a 
defesa e consolidação da qualificação do Estágio supervisionado como espaço 
privilegiado da formação profissional [...]” (ABEPSS, 2010, p. 36).

No Rio Grande do Sul, desde o ano de 2010, as (UFA’s), em conjunto 
com as entidades representativas da categoria (Associação de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS), Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-
10ª Região) e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO)) 
vem protagonizando a constituição do Fórum Estadual de Supervisão de 
Estágio em Serviço Social (FESSS), como espaço de educação permanente, 
troca de experiências e construção de estratégias comuns para o fortalecimento 
da formação e trabalho profissional, sistematizado a partir de uma agenda de 
trabalho, uma vez que, conforme a PNE (ABEPSS, 2010, p. 37) “[...] sugere-se 
que sejam construídas agendas de trabalho que priorizem a reflexão sobre as 
condições éticas e técnicas do trabalho profissional e da formação profissional”. 
O Quadro 1 contribui para visibilizar a organização dos Encontros do Fórum 
Estadual de Supervisão no Rio Grande do Sul, no período de 2010 a 2017, 
observando-se as temáticas trabalhadas e a rotatividade quanto ao local de 
cedência dos eventos.

Quadro 1: Encontros do Fórum Estadual de Supervisão de Estágio 
FESSS/RS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Encontro 
Estadual de 
Supervisores

I Encontro 
FESSS/RS

II Encontro 
FESSS/RS

III Encontro 
FESSS/RS

IV Encontro 
FESSS/RS

V Encontro
FESSS/RS

VI  
Encontro 

FESSS/RS

VII 
Encontro 

FESSS/RS
Constituição 
do Fórum 
Estadual de 
Supervisão de 
Estágios/RS 

Desafios da 
supervisão e 
dos estágios 
nos espaços 
sócio-
ocupacionais

Supervisão em 
Serviço Social: 
realidades, 
possibilidades 
e limites

O panorama 
do estágio no 
Rio Grande 
do Sul

Produção de 
conhecimento, 
pesquisa, e 
supervisão de 
estágio

Políticas 
de Estágio, 
Desafios 
Pedagógicos e 
Instrumentais 
do Processo de 
Supervisão em 
Serviço Social

Análise da 
Conjuntura 
e Serviço 
Social: 
impactos à 
formação e 
ao trabalho 
profissional

O tema deste 
encontro será 
Supervisão 
direta no 
estágio 
curricular 
em Serviço 
Social: 
desafios à 
formação e 
ao trabalho 
profissional

Porto Alegre 
UFRGS

P. Alegre
PUCRS

P. Alegre 
PUCRS

Santa Maria 
UNIFRA

São Borja                   
UNIPAMPA

São Leopoldo
UNISINOS

Santa Maria
UNIFRA

Santa Cruz 
UNISC

Fonte: Dados organizados pela equipe de referência do FESSS no ano de 2015, 
atualizados por Loiva Machado.

Para a organização dos encontros anuais do FESSS é constituída uma 
equipe de referência, responsável pela escolha temática do fórum e processos 
de mobilização das UFA’s, de modo que assegurem a participação de 
acadêmicos/as, supervisores/as de campo e supervisores/as acadêmicos/as, 
considerando que “[...] as atividades poderão ser itinerantes (organizadas pelas 
diferentes escolas), com encontros em formatos diferenciados e dinâmicos, 
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conforme a realidade regional (...)” (ABEPSS, 2010, p. 37).
A dinâmica de corresponsabilidade das UFA’s e entidades 

representativas da categoria na organização do FESSS possibilita a 
constituição deste como espaço de educação permanente que contribui 
para subsidiar e mobilizar a organização de Fóruns Locais de Supervisão, 
a exemplo, do Fórum Local de Supervisão de Estágios em Serviço Social 
da Unipampa, o qual se insere entre as ações prioritárias descritas na 
Política Local de Estágios, conforme pode ser observado na sequencia.

4. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA 
DE ESTÁGIOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA 
UNIPAMPA

Nos antecedentes à construção da Política de Estágios do Curso 
de Serviço Social da Unipampa (Política Local de Estágio) está situada 
a elaboração do Regulamento de Estágios em Serviço Social (2006), que 
se constitui como parâmetro de orientação ao Estágio Supervisionado 
Curricular Obrigatório e Não Obrigatório em Serviço Social até 2016. 
Passados 10 anos de implantação deste regulamento, considerando 
(1) o previsto na Política Nacional de Estágios (PNE), quanto à 
criação de Políticas Locais de Estágio em Serviço Social; (2) as novas 
demandas postas para o desenvolvimento do estágio em Serviço Social, 
considerando as particularidades presentes nas instituições públicas e 
privadas do município de São Borja e na região da fronteira oeste; e 
(3) a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social, 
tornou-se evidente a necessidade de criação de uma Política Local de 
Estágio em Serviço Social. 

A formação em Serviço Social, na UNIPAMPA visa “promover 
a educação superior de qualidade, com vistas à formação de profissionais 
comprometidos com desvendamento e intervenção na questão social e 
as suas expressões, com base nos princípios e valores defendidos pelo 
projeto ético político do Serviço Social” (UNIPAMPA, 2016b, p. 40). 

O processo construído no biênio 2015-2016 possibilitou a 
análise crítica quanto a contribuição do Estágio em Serviço Social, como 
componente constitutivo da formação acadêmica em Serviço Social 
e a atribuição privativa requerida no trabalho profissional. Assim, a 
metodologia adotada para a elaboração da Política Local de Estágio em 
Serviço Social primou pela construção de um processo de participação 
coletiva e democrática, por meio da realização de encontros com os/as 
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acadêmicos/as; supervisores/as de campo, vinculados/as às instituições 
públicas e privadas, em convênio de estágio; supervisores/as acadêmicos/as; 
e gestores das políticas públicas em que estão inseridos/as o maior número 
de estagiários/as (Assistência Social e Saúde). Além de momentos coletivos 
de discussão no Colegiado de Curso de Serviço Social e nos Fóruns Locais de 
Supervisão, estes momentos coletivos evidenciaram um conjunto de desafios 
à materialização do Estágio em Serviço Social (UNIPAMPA, 2016a, p. 9-10), 
a saber: 

- número de vagas nos campos de estágio, no município, 
insuficiente considerando-se a demanda do Curso de Serviço 
Social;
- distância de São Borja em relação a outros municípios da 
região;
- poucas instituições que contam com o trabalho profissional 
do Assistente Social (não há profissionais contratados em 
escolas e ESFS por exemplo);
- precarização do trabalho dos(as) profissionais assistentes 
sociais (demanda excessiva de trabalho, rotatividade, 
fragilidade do vínculo empregatício, contratos temporários, 
entre outros);
- pouca interlocução entre os campos de estágio e universidade 
no que diz respeito a participação docente em espaços de  
educação permanente promovidos pelas instituições;
- oferta não contínua de vagas nos campos de estágio.

Também foi possível evidenciar inúmeras possibilidades a serem 
potencializadas nas instituições concedentes de estágio e nos processos de 
supervisão em tríade, entre as quais se destaca:

- a contribuição do estágio para dar visibilidade ao trabalho 
profissional do(a) assistente social nas instituições;
- articulação do curso com o poder público, demais 
instituições do município e com a comunidade local;
- convênios com a maior parte das instituições que contam 
com o trabalho de assistentes sociais;
- desenvolvimento de projetos de extensão, que contribuem 
nos processos interventivos diante das diversas expressões 
da questão social;
- oferta de programas, projetos, cursos e eventos, que 
possibilitam a visibilidade do Curso de Serviço Social 
da Unipampa junto a sociedade e contribuem para a 
aproximação dos(as) profissionais;
- realização de projetos de pesquisa, com vistas a qualificação 
de políticas publicas locais (UNIPAMPA, 2016a, p. 10).

 Com base nestas informações, a Política Local de Estágio 
sistematiza um conjunto de orientações, em consonância com a Política 
Nacional de Estágios (2010), objetivando contribuir com a formação de 
profissionais comprometidos/as com:
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a materialização do projeto ético-político, centrado em 
valores e princípios como respeito à diversidade, liberdade, 
ética, justiça social, solidariedade, ampliação e consolidação 
da cidadania, defesa e aprofundamento da democracia 
entendida como ampliação dos processos emancipatórios, 
o acesso aos meios de produção e a riqueza socialmente 
produzida (UNIPAMPA, 2016b, p. 41).

Esta Política Local de Estágio refere que o Estágio Supervisionado 
Curricular Obrigatório em Serviço Social é “[...] uma atividade teórico-
prática, que se constitui como processo coletivo de ensino-aprendizagem” 
(UNIPAMPA, 2016a, p. 10). Trata-se de um processo didático-pedagógico 
que prevê supervisão direta, com a integralização curricular de 570 
horas, distribuídas em dois semestres letivos, de 285 horas cada. Desse 
total estão asseguradas 30 horas para a supervisão acadêmica e 255 
horas para a inserção no campo de estágio, com supervisão de campo, 
sob a responsabilidade de assistente social, com os seguintes objetivos 
(UNIPAMPA, 2016a, p. 10-11):

O Estágio Supervisionado I tem por objetivos: 1) Inserção 
do(a) acadêmico(a) no campo de estágio; 2) Observação 
e apreensão das expressões da questão social, demandas 
sociais, institucionais e do Serviço Social; 3) Elaboração 
da análise institucional; 4) Elaboração do projeto de 
intervenção; 5) Elaboração de relatório parcial de estágio. O 
Estágio Supervisionado II tem por objetivos: 1) Execução e 
monitoramento do projeto de intervenção; 2) Avaliação do 
projeto de intervenção; 3) Elaboração de relatório final. 

Além da inserção no campo de Estágio e das atividades de 
supervisão acadêmica e de campo, o Estágio Supervisionado Curricular 
Obrigatório em Serviço Social da Unipampa também integra a realização 
de Oficinas Pedagógicas de Estágio e Encontros do Fórum Local de 
Supervisão, como espaços de educação permanente, que reúnem 
discentes e profissionais, contribuindo para subsidiar os processos 
de supervisão direta, considerando os momentos de supervisão nas 
instituições concedentes de estágio, na Universidade e nos encontros 
em tríade. 

As Oficinas de Estágio são espaços de educação permanente que 
visam a articulação da tríade de estágio, por meio da troca de experiências 
desenvolvidas nos espaços sócio-ocupacionais. “[...] têm por objetivo 
qualificar o processo de inserção do(a) acadêmico(a) no campo de 
estágio e a elaboração, execução, monitoramento e avalição do projeto de 
intervenção [...] (UNIPAMPA, 2016a, p. 21)”.

Ao longo dos dois semestres de estágio são realizadas 
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quatro oficinas, sendo que cada uma delas apresenta objetivos e 
metodologia de trabalho específicas. No Estágio I são realizadas as 
Oficinas de Observação e Planejamento e, no Estágio II as Oficinas 
de Monitoramento e Avaliação, conforme pode ser analisado no 
quadro 2.

Quadro 2: Oficinas Pedagógicas de Estágio

ESTÁGIO I ESTÁGIO II

OFICINA DE 
OBSERVAÇÃO

OFICINA DE 
PLANEJAMENTO

OFICINA DE 
MONITORAMENTO

OFICINA DE 
AVALIAÇÃO

Objetivo: 

	Qualificar 
apreensão 
crítica do 
campo de 
estágio, 
considerando 
suas 
particularidades 
e o contexto 
sócio-político, 
econômico e 
cultural, no qual 
a instituição está 
inserida.

Objetivos: 

	Contribuir para 
a sistematização 
de indicadores, 
metas e resultados 
esperados a serem 
alcançados com a 
execução do projeto 
de intervenção.

	Qualificar a 
elaboração 
do projeto de 
intervenção no 
campo de estágio.

Objetivos: 

	Monitorar os 
indicadores e metas 
previstos no projeto de 
intervenção.

	Subsidiar o processo 
de avaliação final do 
estágio.

Objetivos: 

	Possibilitar a avaliação 
dos resultados obtidos 
ao final da execução do 
projeto de intervenção.

	Dar visibilidade 
aos desafios e 
potencialidades 
identificados 
na execução e 
monitoramento do 
projeto de intervenção.

Fonte: Síntese elaborada pela autora a partir da Política Local de Estágio (UNIPAMPA, 
2016a, p. 22).

De acordo com a Política Nacional de Estágios (ABEPSS, 2010, 
p.36-37), tendo em vista as particularidades locais, são finalidades do 
Fórum de Supervisão:

a) Fortalecer o estágio como momento estratégico de 
formação dos assistentes sociais.
b) Propiciar espaço político–pedagógico de formação, em 
tríade, com a participação de supervisores(as) e estagiários(as).
c) Promover um espaço de discussão sobre as vivências do 
estagio supervisionado.
d) Proporcionar a organização de docentes, supervisores(as) 
de campo e acadêmicos(as), para o enfretamento das 
questões relativas à formação e trabalho profissional.
e) Fomentar a discussão sobre o estágio em Serviço Social, 
tomando como referências os regulamentos jurídicos-
políticos e normativas da área do Serviço Social.
f) Contribuir para o aprimoramento do processo de 
supervisão direta de estágio.
g) Problematizar questões que envolvam a dimensão 
ética, teorico-metodológica e técnico-operativa do estágio, 
prevendo possíveis respostas coletivas às situações 
cotidianas.
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O Fórum Local foi criado em 2014, com a demanda de 
constituição de um espaço de educação permanente, que articule os 
sujeitos que compõe a tríade do processo de estágio. Este Fórum é 
realizado semestralmente e se constitui como espaço coletivo que, a partir 
da articulação teórico-prática, contribui para a construção de estratégias 
coletivas de enfrentamento aos desafios presentes na mercantilização 
e precarização da educação superior, desmonte das políticas sociais e 
precarização das condições e relações de trabalho, conforme pode ser 
observado na descrição dos objetivos gerais dos Fóruns realizados no 
período de 2014-2017, sistematizados no quadro 3. 

Quadro 3: Fóruns Locais de Estágio de Serviço Social da Unipampa

FÓRUM OBJETIVO GERAL

I    Fórum Local 
de Supervisão de 
Estágio em Serviço 
Social
(21/08/2014)

Discutir a importância do Estágio Supervisionado em Serviço Social 
na formação profissional dos Assistentes Social, a fim de qualificar 
o trabalho realizado pelos supervisores (de campo e acadêmico) e 
estagiários.

II   Fórum Local 
de Supervisão 
de Estágios em 
Serviço Social 
(22/01/2015)

Refletir sobre a instrumentalidade no Processo de Supervisão de Estágio 
em Serviço Social.

III Fórum Local de 
estágio Curso de  
Serviço Social 
(20/07/2015)

Possibilitar a reflexão e debate sobre a supervisão de estágio, 
considerando os processos pedagógicos e instrumentais, com vistas a 
qualificar a formação e exercício profissional em Serviço Social. 

IV Fórum Local de 
Supervisão
(01/07/2016)

Refletir sobre o processo de supervisão direta de estágio, considerando-
se as diretrizes da Política Nacional de Estágio (PNE) e experiências 
locais, com vistas a qualificar a formação acadêmica e o vínculo entre o 
Curso de Serviço Social e instituições concedentes de estágio.  

V   Fórum Local de 
Supervisão
(23/06/2017)

Refletir sobre os desafios, as características dos campos de estágio e as 
possibilidade de qualificar o estágio no novo Projeto Pedagógico do 
Curso.

Fonte: Projetos Registrados na Plataforma SIPPEE referente aos Fóruns Locais de 
Estágio. Sistematizado por Loiva Mara de Oliveira Machado.

Em média, há a participação de 30 pessoas em cada encontro 
semestral do Fórum Local de Supervisão. Entre os desafios está 
a participação dos/as supervisores/as de campo, considerando as 
concepções sobre estágio supervisionado em Serviço Social assumidas 
pelos/as profissionais; a compreensão de que a supervisão de estágio em 



67ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Serviço Social – como atribuição privativa do assistente social – não se 
constitui como trabalho extra ou “peso” no cotidiano do trabalho do/a 
assistente social, mas integra a dinâmica de trabalho, portanto, deve estar 
assegurado as condições éticas e técnicas para o seu desenvolvimento;  o 
volume de demandas presentes nos espaços de trabalho; a forma de gestão 
do trabalho; e as relações estabelecidas na equipe.

Considerando as informações descritas no Quadro 3, as edições 
realizadas evidenciam que os encontros tem uma intencionalidade, ou 
seja, um objetivo definido que orienta a realização da atividade. Somado 
a isso, a metodologia dos encontros vem assegurando momentos de 
aprofundamento e debate sobre um tema de referência, grupos de 
trabalho, socialização de experiências de estágios, Mostra Local de Estágio 
e organização da participação do Curso de Serviço Social da Unipampa no 
Encontro Anual do Fórum Estadual de Supervisão. 

A articulação dessas pautas com as demandas concretas dos 
campos de estágio e com o processo de supervisão direta constitui-se 
desafio no sentido de aprimorar a organização desses espaços, como 
lócus privilegiado de articulação teórico-prática, presente na formação e 
trabalho profissional em Serviço Social, à luz do projeto ético-político que 
se traduz na direção social da profissão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar esta reflexão, entende-se que as reflexões aqui 
sistematizadas não se esgotam no sentido de problematização dos temas 
em pauta, mas, servem de subsídios téorico-práticos para elucidar que a 
Política Nacional e as Locais de Estágio não se traduzem como normativas 
“frias”, meramente instrumentais, mas, como conquista coletiva da 
categoria e que consistem em orientações vivas, problematizadoras, que 
se inserem no processo de ensino-aprendizagem com a materialização de 
instrumentos e espaços de participação coletiva.

A concretização das diretrizes expressas na PNE no cotidiano da 
formação e trabalho profissional em Serviço Social não se traduz como 
tarefa abstrada ou meramente tecnicista, mas, ganha concretude por meio 
da supervisão direta de estágio, da sistematização de documentos como 
parte do desenvolvimento da dimensão técnico-operativa da formação 
profissional, em articulação com as dimensões teórico-metodológica e 
ético-política. 

Além disso, a participação em Oficinas e Fóruns Locais de Estágio 
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e a vinculação de estudantes e profissionais com as ações constantes no 
Plano de Lutas das entidades representativas da categoria expressam, em 
sua constituição e essência, o compromisso com a construção de um 
outro projeto societário, emancipador, para além da ofensiva do capital 
que assola o conjunto da classe trabalhadora, da qual os/as assistentes 
sociais fazem parte.
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4. A TRÍADE NO PROCESSO DE SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL: SIGNIFICADO, 

INDISSOCIABILIDADE E FORTALECIMENTO

Mariléia Goin14

Loiva Mara de Oliveira Machado15

Jaina Raqueli Pedersen16

RESUMO: O presente artigo objetiva refletir sobre a tríade no processo de supervisão 
direta de estágio, a qual se traduz na participação efetiva dos/as estagiários/as e 
supervisores/as de campo e acadêmicos/as na supervisão de estágio. Trata-se de uma 
construção coletiva que deve assegurar o protagonismo dos sujeitos envolvidos, de modo 
que compartilhem saberes e experiências com vistas a superar os desafios presentes 
na realidade social, nas instituições, no trabalho profissional e nas demandas trazidas 
pelos/as usuários/as, contribuindo para qualificar os serviços prestados junto ao público 
usuário das políticas sociais. A defesa dos valores e princípios constitutivos do projeto 
ético político profissional revela-se como direção política da profissão e força motriz para 
avançar na garantia da formação e trabalho profissional de qualidade, indispensáveis à 
construção de um projeto societário emancipador.  

Palavras-Chave: Supervisão direta de estágio; Tríade; Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO

Refletir sobre a indissociabilidade da tríade no processo de 
supervisão de estágio em Serviço Social constitui-se um dos principais 
desafios postos à supervisão direta, prevista na Política Nacional de 
Estágio da ABEPSS (2010) e na Resolução do CFESS nº533/2008, 
uma vez que o estágio corresponde à atividade curricular obrigatória 
e didático-pedagógica, portanto, um dos espaços privilegiados de 
articulação teórico-prática. 

A tríade formada por estagiários/as e supervisores/as de campo 
e acadêmicos/as impõe um movimento dialético de reconhecimento 
de cada sujeito envolvido e de suas atribuições no processo de estágio, 

14 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Departamento de Serviço Social 
da Universidade de Brasília (UnB). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Trabalho, Sociabilidade e Serviço Social (TRASSO). E-mail: marileiagoin@unb.br
15 Assistente Social. Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Pampa. Integrante do Grupo de Pesquisa: Trabalho, 
Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. E-mail:
loivadeoliveira@yahoo.com.br
16 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa. Integrante do Grupo de Pesquisa: Políticas Sociais, 
Questão Social e Relações de Exploração/Opressão, da Universidade Federal do Pampa. 
E-mail: jaina.pedersen@gmail.com
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as quais precisam estar direcionadas a um objetivo comum: a formação 
profissional.  Mobiliza, também, a superação da dicotomia entre a teoria 
e a prática, que comumente atribui unilateralmente à universidade 
a responsabilidade para com a teoria e ao espaço sócio ocupacional 
(campo de estágio) o compromisso para com a denominada formação 
prática. 

Como resultante desse movimento, busca-se o despertar do senso 
crítico, investigativo e propositivo dos sujeitos envolvidos e a construção 
de um perfil profissional comprometido com os valores e princípios que 
norteiam o projeto ético-político profissional.

Dessa forma, o presente artigo objetiva refletir sobre a tríade no 
processo de supervisão direta de estágio em Serviço Social, demarcando, 
(1) o que se entende por tríade, no sentido lato do termo; (2) a necessária 
indissociabilidade entre os sujeitos envolvidos; e (3) os instrumentos de 
articulação e fortalecimento da relação entre estagiários/as, supervisores/as 
de campo e acadêmicos/as.

2. A TRÍADE NO PROCESSO DE SUPERVISÃO: 
O MIÚDO DE SEU SIGNIFICADO

Entendidos como atividade curricular, os estágios em Serviço 
Social, obrigatório (aquele definido no Projeto Pedagógico dos Cursos 
como atividade indispensável para a integralização curricular) e não-
obrigatório (aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescido da 
modalidade regular e obrigatória de estágio) se configuram a partir da 
inserção do/a discente em espaços sócio-ocupacionais do/a Assistente 
Social, objetivando aproximá-lo da dinâmica contraditória da realidade 
social (e profissional), por meio do acompanhamento direto, contínuo 
e sistemático de profissionais supervisores/as de campo e acadêmico 
(ABEPSS, 1996; PNE, 2010). 

Sob esse prisma, o estágio não é reduzido à mera preparação 
de tarefas, às ações atreladas à burocracia institucional, aos ditames 
rotineiros e técnicos, ao mero cumprimento de carga horária, ao 
esclarecimento de dúvidas sobre a profissão e/ou a visualização do que 
o/a “assistente social faz”. O estágio se constitui como uma atividade 
acadêmica, sustentada na interlocução com o campo de estágio, que 
permite ao discente o desenvolvimento das competências profissionais 
a partir da apreensão dos processos de trabalho em que os assistentes 
sociais se inserem e das múltiplas determinações que circunscrevem não 
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só os espaços institucionais, mas as demandas com as quais se depara 
profissional e cotidianamente, de modo a constituir reflexões à luz do 
projeto profissional. 

Para isso, a supervisão no estágio caracteriza-se como um 
“espaço efetivo de não-tutela, de autonomia, de apoio, de fruição, de 
criatividade” (LEWGOY, 2009), que possibilita ao/a estagiário/a a 
captura das mediações epistemológicas, ontológicas, políticas, éticas 
e técnicas inerentes à profissão. Constitui-se enquanto um construto 
social, na medida em que possibilita a reflexão teórica, ética, política e 
técnico-operativa do vivenciado em campo de estágio. Sob esse prisma, 
a supervisão supera a tradicional concepção instrumental, do ensino da 
prática e de utilização de manuais operativos, para constituir-se enquanto 
instrumento de despertar do senso crítico, investigativo e propositivo 
do/a estagiário/a; de apreensão dos processos sociais em suas múltiplas 
determinações; de elucidação e clareza dos objetivos profissionais no 
âmbito das instituições em que se inserem os/as Assistentes Sociais; e de 
sintonizar o/a estagiário/a na concretude das particularidades da profissão 
no âmbito da divisão sócio-técnica do trabalho.

Enquanto um processo didático-pedagógico, a supervisão 
pressupõe a indissociabilidade entre as dimensões teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa, contribuindo para 
evitar a autonomização da dimensão operativa em relação às demais, 
certificando a ética como elemento transversal a todos os princípios; 
a articulação entre formação e trabalho profissional, que potencialize 
a interlocução entre discentes, assistentes sociais dos campos de 
estágio e assistentes sociais docentes; a articulação entre universidade 
e sociedade, de modo a possibilitar a apreensão da realidade social 
e demandas emergentes, incidindo na construção de propostas que 
respondam aos desafios contemporâneos; a unidade entre teoria e 
prática, que se constituem como princípios indissociáveis, considerando-
se o movimento dialético em que o processo de supervisão de estágio 
se inscreve; a interdisciplinaridade, considerando que o estágio 
supervisionado se efetiva por meio da inter-relação de diversas áreas 
de conhecimento presentes na formação profissional e nos espaços 
sócio-ocupacionais de estágio; a indissociabilidade entre estágio e 
supervisão acadêmica e de campo, que possibilite o desenvolvimento 
do estágio como atividade didático-pedagógica, contribuindo para 
que o/a discente desenvolva a “capacidade de investigar, apreender 
criticamente, estabelecer proposições e intervir na realidade social” 
(ABEPSS, 2010, p. 13); e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 
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apreendidas numa perspectiva de totalidade, de modo a qualificar o 
processo de formação e de trabalho (ABEPSS, 1996; PNE, 2010).

É nessa ótica que a construção da tríade (supervisor/a de 
campo, supervisor/a acadêmico/a e estagiário/a) mostra-se necessária. 
Refere-se construção porque não se trata, apenas, da presença de tais 
atores, mas a conjugação de objetivos comuns para cada semestre; 
da definição de competências a serem adquiridas com as atividades a 
serem realizadas; de edificação de estratégias para possíveis dificuldades 
que possam surgir; de elaboração de planos (de estágio) conjuntamente; 
de interlocução contínua para monitoramento dos objetivos a serem 
alcançados; de avaliação das habilidades e competências adquiridas ao 
final de cada semestre; dentre outras. 

Romper com a concepção de tríade tradicional17 permite o 
abandono da fragmentação da formação entre ensino teórico e ensino 
prático e, ademais, constituir uma cultura profissional de unidade entre os 
atores diretamente envolvidos, dos quais os/as usuários/as dos serviços 
são parte constitutiva. Dessa forma, a supervisão em tríade configura 

o momento em que o profissional responsável pela supervisão 
de campo e acadêmica e o estudante se dedicam a pensar sobre 
esse exercício profissional: os fundamentos da profissão e a 
realidade que se apresenta neste determinado espaço sócio-
ocupacional, tendo como fundamento determinado aporte 
teórico, ético-político e técnico-operativo que constituem as 
dimensões da profissão (SANTOS; GOMES; LOPES, 2016, 
p.217). 

Nessa esteira, a tríade no processo de supervisão, em seu sentido 
etimológico, deriva do grego trias, que significa grupo de três, unidade de 
três pessoas, que tem na sua dimensão dialética o dever de teórica, política 
e tecnicamente desenvolver a capacidade crítica, reflexiva, investigativa e 
propositiva frente às demandas que se colocam à profissão nos espaços sócio-
ocupacionais.  

Rompe-se, com isso, a hierarquia e/ou sobrevalorização do 
acadêmico em detrimento do campo e/ou da subalternidade do/a 
discente em relação aos profissionais envolvidos na supervisão. 
Conforme representado na Figura 1, os atores da tríade estão envolvidos 
num processus continnum, de retroalimentação, de autocriação permanente, 
em que um sujeito subsidia o outro em prol de objetivos que não são 
individuais, mas coletivos.  

17  Por concepção tradicional entende-se aquela em que os atores existem, mas não 
estão organicamente atrelados por objetivos comuns. 
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 Figura 1: Representação da articulação 
da tríade no processo de supervisão

A íntima articulação sustenta-se nas distintas atribuições designadas 
a cada sujeito diretamente envolvido no processo de ensino-aprendizagem e 
na efetivação das atividades didático-pedagógicas.  À supervisão acadêmica 
compete a orientação a partir das dimensões teórico-metodológicas, ético-
políticas e técnico-operativas da profissão de forma genérica, amparada 
pelos fundamentos profissionais e pelas particularidades da inserção 
profissional na divisão social e técnica do trabalho. À supervisão de 
campo, a observância a tais pressupostos acadêmicos dá-se ao realizar 
o acompanhamento e orientação ao/a estagiário/a em consonância 
com a realidade institucional, pois se trata de constituir mediações entre 
o universal e o particular e constituir estratégias profissionais frente às 
diferentes situações, como a precarização das condições de trabalho, 
ausência de investimento do setor público, excesso de demandas, déficit 
de profissionais, falta de reconhecimento das atribuições privativas do 
Assistente Social, existência de condicionantes para acesso à serviços e 
benefícios em detrimento da universalidade (de acesso), dentre tantos 
outros. Ao/a acadêmico/a, por sua vez, cabe apreender a realidade social 
e a análise crítica das situações concretas, identificando as relações de 
força, os sujeitos e as contradições da realidade social, de modo a romper 
(1) com a visão messiânica da profissão, geralmente presente antes do 
ingresso no estágio; (2) com a expectativa de se capacitar para intervir 
como assistente social; e (3) com o fatalismo quando se deparam com a 
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realidade institucional. 
É a partir deste entendimento que o trabalho da tríade no processo 

de formação em Serviço Social é constantemente desafiado, em face da 
necessária interlocução direta e contínua entre os sujeitos envolvidos nas 
diferentes modalidades de ensino (presencial e à distância); da garantia 
da supervisão (de campo e acadêmica) no estágio não obrigatório; da 
equivocada cobrança (financeira) pela supervisão de campo; dos limites 
institucionais à realização de visitas no campo por parte dos supervisores 
acadêmicos; da participação dos supervisores de campo nas supervisões 
integradas; da excessiva jornada de trabalho e de demandas por parte 
dos assistentes sociais supervisores/as; da percepção da supervisão 
como sobretrabalho e não como atribuição privativa e possibilidade de 
espaço de formação permanente do/a profissional; da indisponibilidade 
de condições éticas e técnicas para a recepção de estagiários/as nos 
campos e/ou ausência de carga horária; do acúmulo de atividades dos/as 
estagiários/as, principalmente na condição de discentes-trabalhadores, 
dentre tanto outros que aqui se poderia evidenciar. 

Revela-se, assim, a fulcral importância da indissociabilidade 
da tríade no processo de supervisão, pois a conjunção das distintas 
atribuições dos sujeitos envolvidos almeja, sobretudo, possibilitar 
reflexões concretas à luz do projeto profissional, conforme se evidencia 
a seguir. 

3. A INDISSOCIABILIDADE DA TRÍADE NO PROCESSO 
DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 

A supervisão direta de estágio em Serviço Social constitui-se como 
atividade privativa do/a assistente social (Lei 8.662/1993 Art. 5º, parágrafo 
VI), devidamente inscrito/a no CRESS de sua região e em pleno exercício 
dos seus direitos profissionais. Conforme Resolução CFESS nº 533/2008, 
Art. 2º, denomina-se “supervisor de campo o assistente social da instituição 
campo de estágio e supervisor acadêmico o assistente social professor da 
instituição de ensino”. Observadas estas referências, compreende-se que a 
supervisão direta de estágio requer um processo de construção em tríade 
onde os/as estagiários/as e supervisores/as de campo e acadêmicos/as são 
sujeitos protagonistas, que compartilham saberes e experiências individuais 
e coletivas, as quais subsidiam a construção de ações e estratégias para 
enfrentar os desafios voltados à formação e trabalho profissional. 

A indissociabilidade refere-se ao que não pode ser segmentado, 
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separado em partes. A tríade do processo de supervisão de estágio, 
embora formada por sujeitos com atribuições distintas, porém, articuladas 
entre si, deve estar alinhada a um projeto comum de formação que, no 
âmbito do Serviço Social, visa a contribuir para um perfil profissional: 
“crítico, criativo, propositivo, investigativo, comprometido com os valores 
e princípios que norteiam o projeto ético-político profissional” (ABEPSS, 
2010, p. 14-15).

Considerando a trajetória de 80 anos do Serviço Social no Brasil, 
observa-se que esta profissão se inscreve na sua realidade sócio-política 
e, portanto, está imersa nas contradições engendradas cotidianamente 
pelo sistema capitalista, as quais demarcam a existência de uma 
sociedade de classes, em que se inscrevem diversos projetos societários 
em disputa, identificados, em síntese, a partir de duas perspectivas: 
conservadora ou transformadora. Os projetos profissionais, a depender 
da construção dos/as trabalhadores se aproximam a uma ou outra 
perspectiva. 

O Serviço Social a partir dos espaços de organização e deliberação 
coletivos da categoria está vinculado a um projeto transformador, ou seja, 
um projeto profissional comprometido com a emancipação humana a partir 
da construção de uma “nova ordem social, sem exploração/dominação de 
classe, etnia e gênero” (NETTO, 2009, p. 155). Nesta direção, a profissão 
é demandada a construir estratégias que visem à ruptura com as heranças 
assistencialistas e de ajuda social, “destinadas” como benesse da burguesia 
à classe trabalhadora. 

É a partir da década de 1990 que a profissão ganha maturidade 
– fundamentada no pensamento marxiano – e constitui o denominado 
Projeto Ético-Político Profissional, que se traduz em direção política, 
construído de forma coletiva e democrática pela categoria. Este projeto não 
corresponde a um manual de orientações ou conjunto de normas prontas, 
mas, refere-se, a “auto-imagem da profissão” (NETTO, 2009) ao explicitar 
um conjunto de valores que a legitimam socialmente,  delimitando seus 
objetivos, formulando requisitos  (teóricos, práticos e institucionais) para 
o seu exercício, prescrevendo orientações para o comportamento dos/as 
profissionais e estabelecendo bases para a relação com os usuários/as, 
com outras profissões e com organizações e instituições sociais privadas 
e públicas.

Segundo Barata (2009, p. 190) os elementos constitutivos do 
projeto ético político do Serviço Social referem-se à: (I) explicitação de 
princípios e valores ético-políticos; (II) matriz teórico-metodológica em 
que se ancora; (III) crítica radical à ordem social vigente – a da sociedade 
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do capital; e (IV) lutas e posicionamentos da categoria através de suas 
formas coletivas de organização. Esses elementos se materializam, a 
partir de três componentes principais. O primeiro refere-se à produção 
do conhecimento no interior do Serviço Social, que pressupõe o 
fortalecimento da dimensão investigativa e a sistematização teórico-prática 
dos processos de formação e trabalho em que os profissionais se inserem, 
de modo a contribuir para o aprimoramento teórico-metodológico, ético-
político e técnico-operativo dos/as profissionais. O segundo diz respeito 
às instâncias político-organizativas da profissão18, representadas pelas 
entidades político-representativas: Associação de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS), Conselho Federal e Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CFESS/CRESS) e Executiva Nacional de Estudantes de 
Serviço Social (ENESSO). Por fim, o terceiro componente está vinculado 
a um conjunto de instrumentos jurídicos-normativos e ético-políticos, 
voltados estritamente ao trabalho profissional:  Lei de Regulamentação 
da Profissão (Lei 8.662/1993), Código de Ética do/a Assistente Social 
(Resolução CFESS nº 273/1993), Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
Serviço Social (ABEPSS, 1996) e por  outros instrumentos de caráter 
mais abrangente, a exemplo da Constituição Federal de 1988 e de leis 
ordinárias dela decorrentes – a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), 
o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/1990), a Lei Orgânica 
de Assistência Social (Lei 8.742/1993), o Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003), o Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013) e o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

É nesta ótica que o estágio supervisionado em Serviço Social 
deve ser um espaço fecundo à materialização desses componentes ao 
se constituir “num instrumento fundamental na formação da análise 
crítica e da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a) 
estudante”, (ABEPSS, 2010, p. 11) e do/a profissional, comprometido/a 
com a garantia da liberdade como valor ético central; da autonomia, da 
emancipação e da plena expansão dos indivíduos sociais, respeitando-se 
suas particularidades; da defesa intransigente dos direitos humanos como  
requisito à construção da cidadania; do aprimoramento intelectual e 
qualidade dos serviços prestados, para responder criticamente às diferentes 
expressões da questão social. 

18 É importante considerar os espaços de deliberação coletiva da categoria, a exemplo dos 
Encontros Nacionais do conjunto CFESS/CRESS e Assembleias Nacionais da ABEPSS, o 
que denota que o “projeto ético político pressupõe, em si mesmo, um espaço democrático de 
construção coletiva, permanentemente em disputa” (BARATA, 2009, p. 191), especialmente 
no cenário atual em que se apresentam inúmeros desafios à formação e trabalho profissional.
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Assim, incide sobre a supervisão a conjugação de condições 
relativas ao mercado de trabalho e a formação profissional, 
ambos submetidos a alto nível de deterioração, o que, em 
algumas situações, pode vir a compreender a realização do 
estágio supervisionado. Como pode ser, então, inferido, o estágio 
supervisionado não pode ser dimensionado fora da imposição 
da própria realidade e de suas tendências contemporâneas, de 
modo que não se pode fazer abstração dos condicionamentos 
impostos pelas condições nas quais o trabalho e a formação 
profissional se realizam (GUERRA, 2016, p. 103).

 Considerando as referências apresentadas, observam-se alguns desafios 
a serem superados para fortalecimento da tríade no processo de supervisão de 
estágio em Serviço Social: análise crítica sobre as transformações societárias e 
seus impactos nas formas de organização e gestão do trabalho; problematização 
sobre a precarização do trabalho e suas repercussões para a categoria profissional 
(contratos temporários, rotatividade, sobrecarga, adoecimento, assédio moral, 
entre outros); desmonte dos serviços públicos; precarização (falta de recursos 
materiais, financeiros, infra-estrutura, manutenção e ampliação do número de 
trabalhadores, qualificação permanente, entre outros) presente nas instituições 
de ensino e espaços sócio-ocupacionais, fragilizando a manutenção e abertura 
de novos campos de estágio; concepção sobre o significado da supervisão direta 
de estágio no processo de formação profissional; tendência de fragmentação 
entre teoria e prática, quando da identificação da universidade como lugar da 
teoria e do espaço sócio-ocupacional como lugar da prática; compreensão sobre 
o significado da profissão na atualidade e as novas requisições demandadas aos 
profissionais; compreensão sobre as estratégias de incidência política frente à 
garantia de direitos e de políticas públicas diante do processo de desmonte de 
um conjunto de garantias constitucionais.
 Resta afirmar que estes desafios, quando trabalhados no processo de 
supervisão, contribuem para materializar o compromisso com a formação 
direcionada à efetivação de valores e princípios inscritos no projeto ético 
político da categoria. Para tanto, é indispensável fortalecer os momentos de 
supervisão direta nos espaços sócio ocupacionais e nas Unidades de Formação 
Acadêmicas (UFA´s), não como mero encontro protocolar, de cumprimento 
de agendas, mas, como espaço de construção do conhecimento a partir da 
articulação teórico-prática que o estágio possibilita, além  da investidura em 
instrumentos de organização e articulação coletiva da categoria, a exemplo 
da Política Nacional de Estágios da ABEPSS (2010), das Políticas Locais de 
Estágio das UFA´s e da constituição de Fóruns de Supervisão de Estágio em 
Serviço Social em nível nacional, regional e em âmbito local, conforme será 
abordado no item que segue.
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4. INSTRUMENTO DE ARTICULAÇÃO E 
FORTALECIMENTO DA TRÍADE: O FÓRUM DE 
SUPERVISÃO EM DESTAQUE

 
O estágio supervisionado em Serviço Social não está alheio 

às contradições que permeiam o cotidiano da formação e do trabalho 
profissional. “Acompanha o movimento sócio histórico, teórico-
metodológico e as condições éticas e políticas que envolvem a profissão” 
(CAPUTI, 2016, p. 390). 

A contrarreforma do Estado (leia-se também da educação) e o 
avanço do neoliberalismo se manifestam cotidianamente nas instituições, 
sendo percebida com a falta e/ou diminuição dos investimentos nas 
políticas sociais, a precarização das condições e relações de trabalho, 
impactando na contratação de profissionais e na aquisição de recursos 
materiais, necessários para viabilizar os serviços. Exemplo disso é a 
Emenda Constitucional 95/2016, que “altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.  Trata-
se de uma Lei que regulamenta o congelamento dos gastos públicos das 
políticas sociais por 20 anos, o que repercute diretamente na qualidade do 
trabalho e nas possibilidades de atendimento da população usuária. Além 
disso, considerando a reforma trabalhista em curso e a lei que aprovou 
a terceirização das atividades fins (Lei nº13.429/2017), profissionais se 
deparam com as mais variadas formas de precarização das condições e 
relações de trabalho19. Como refere Caputi (2016, p. 391), 

estágio e supervisão [...] sofrem conjuntamente os reflexos 
da crise do capital, da política reducionista de direitos 
sociais efetuada pelo Estado, da reforma universitária, da 
mercantilização da educação, dos achatamentos salariais, 
do retrocesso ao pensamento conservador e suas sequelas 
desenfreadas.

Assim, faz-se necessária a reflexão acerca de algumas ações e/ou 
estratégias coletivas que podem estar sendo viabilizadas para qualificar a 
formação profissional, especialmente no que diz respeito à supervisão de estágio.
 Conforme já evidenciado no primeiro item do artigo, são inúmeras 
as dificuldades e desafios que se colocam no cotidiano de estagiários/as e 
supervisores / as (de campo e acadêmicos/as). Para as UFA´s, a organização 
e operacionalização do estágio é um dos gargalos do processo de formação 

19 Sugestão de leitura: artigo de Raquel Raichelis “O assistente social como trabalhador 
assalariado: desafios frente às violações de seus direitos”, publicado na revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, n. 107, p. 420-437, jul./set. 2011.
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profissional, pois situações como falta de vagas de estágio, indisponibilidade 
de profissionais para supervisionar estágio, falta de condições de éticas e 
técnicas de trabalho, entre outras, são cotidianas, fazendo-se presente a cada 
nova turma que ingressa no componente curricular.  
 A categoria profissional, especialmente a partir de suas entidades 
representativas – Conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO –, vem 
nos últimos anos construindo um conjunto de Resoluções e de materiais 
formativos e informativos para subsidiar a organização, operacionalização 
e avaliação dos estágios supervisionados em Serviço Social, como por 
exemplo as Resoluções do CFESS nº493 (2006) e nº533 (2008) e a Política 
Nacional de Estágios (PNE), da ABEPSS (2010). Cabe, no entanto, aos 
profissionais e estudantes se apropriar e refletir coletivamente sobre estas 
orientações e a partir delas pensar em outras ações concretas que possam, 
no miúdo do cotidiano, garantir maior qualidade no processo formativo, 
com destaque para o estágio em Serviço Social. 

O debate sobre a supervisão de estágio no Serviço Social 
é efervescente [...], sobretudo considerando: a maturidade 
intelectual da categoria; a perspectiva de indissociabilidade 
entre formação e exercício profissional; as lutas travadas na 
defesa da educação de qualidade e a resistência com relação 
à precarização da educação superior e suas ressonâncias no 
Serviço Social, sobretudo, no que diz respeito à modalidade 
de Ensino à Distância para graduação; preocupação diante 
da ofensiva neoliberal; e enfim, o compromisso com 
a consolidação do Projeto Ético-Político da Profissão 
(CAPUTI, 2016, p. 390).

 A PNE, por exemplo, indica que as UFA´s elaborem suas respectivas 
Políticas de Estágio, coerentes com toda normatização e legislação em vigor, 
Lei Federal nº11.788/2008, Resolução CFESS nº533/2008, Diretrizes 
Curriculares (1996) e a PNE (2010) (ABEPSS, 2010). Em âmbito local, a 
política de estágio deve prever objetivos e estratégias que contribuam para 
a articulação e aproximação entre supervisores/as e estagiários/as, bem 
como unidade de formação com o espaço sócio-ocupacional, visando 
consolidar coletivamente as diretrizes para o estágio em Serviço Social.
 Dentre as possibilidades para fortalecimento e articulação 
da tríade, a PNE indica a criação dos Fóruns de Supervisão de 
Estágio20, os quais têm por objetivo “aglutinar docentes, profissionais 
e estudantes em torno das questões do estágio, como uma estratégia 
política de fortalecimento e permanência do debate sobre a temática, 

20 Inicialmente denominava-se Fórum de Supervisores, pois envolvia apenas 
supervisores/as de campo e acadêmicos/as. 
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bem como a garantia de construção de alternativas comuns à 
qualificação do estágio em Serviço Social” (PNE, 2010, p. 35). A PNE 
também reforça que o Fórum “deve ser entendido como um espaço 
de resistência e de luta para a defesa e consolidação da qualificação do 
Estágio supervisionado [...], além de se constituir um espaço propício 
para fomentar as trocas de experiências e discussões que perpassam o 
estágio” (PNE, 2010, p. 36). 

O Fórum de Supervisão é caracterizado por Lewgoy (2015) como 
o lócus de debate teórico-político que põe em cena as discussões sobre os 
limites, as possibilidades e as contradições do processo de formação e 
trabalho profissional. Também pode ser entendido como um espaço de 
valorização dos conhecimentos e experiências de cada um dos membros 
da tríade, sendo que a troca e o compartilhamento tornam-se importantes 
estratégias de ensino-aprendizagem. Mas, principalmente, como uma 
possibilidade de aproximar a tríade, pois no cotidiano da supervisão (tanto 
de campo como acadêmica), a articulação e os momentos de diálogo e 
reflexão conjuntos ainda são uma desafio a ser superado, limitando-
se muitas vezes (pelos mais variados motivos) a um ou dois encontros 
semestrais.

É uma relação ainda marcada pelo distanciamento entre 
instituição de ensino e campo de estágio, entre supervisor/a 
de campo e acadêmico/a, e até mesmo pela concepção de 
estágio e supervisão, ainda como secundários à formação 
e exercício profissional. Além, é claro, do contexto de 
precarização do trabalho e da educação que influencia 
o Serviço Social como um todo e, não raras vezes, da 
dificuldade por parte do/a assistente social com a identidade 
da atribuição supervisor/a de estágio (seja de campo ou 
acadêmico) (CAPUTI, 2016, p. 392).

Ainda sobre a supervisão de estágio, é importante destacar 
que cada uma delas (supervisão de campo e acadêmica) possui as suas 
particularidades, embora sejam constitutivas da mesma atividade curricular:

O/a assistente social que assume a atribuição de supervisor/a 
de campo, além de supervisionar o/a estagiário/a tem, por 
exemplo, uma fila de pessoas para fazer atendimento, tendo 
de cumprir (muitas vezes, hoje no processo de precarização) 
metas no seu trabalho profissional e tem que dar conta de 
refletir com o/a estudante a intervenção e encaminhamentos 
que ele/a fez. E, assim, à supervisão acadêmica cabe afinar 
com o/a estagiário/a, os elementos teórico-metodológicos, 
ético-políticos e técnico-operativos da profissão; afinal, é 
na supervisão acadêmica que os/a estagiários/a levam as 
angústias e dinâmicas do campo de estágio para a sala de aula 
(CAPUTI, 2016, p. 392).



82 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Nesse sentido, entende-se que os Fóruns de Supervisão também 
podem ser espaços para estagiários/as e profissionais superar dificuldades 
e constituir estratégias contidas no cotidiano de trabalho, coletivizando 
assim os limites e as possibilidades, já que todos os sujeitos envolvidos, 
em algum momento, se deparam com a falta de condições propícias para o 
trabalho profissional e, de maneira mais específica, para o desenvolvimento 
da atividade de supervisão. Além disso, o encontro entre os diferentes 
sujeitos faz emergir novos debates teórico-práticos e a reflexão sobre os 
novos elementos que advém dos espaços ocupacionais e acadêmicos, 
nutrindo com novos aprendizados a bagagem de conhecimentos não 
só dos/as estagiários/as, mas também dos supervisores/as de campo e 
acadêmicos/as.

Por entender que os Fóruns de Supervisão constituem-se em 
importantes estratégias de articulação, mobilização e fortalecimento dos 
sujeitos envolvidos na supervisão de estágio, a ABEPSS vem coordenando 
o processo de elaboração do documento “Parâmetros para organização dos 
Fóruns de Supervisão de Estágios em Serviço Social”21, o qual visa “difundir 
um amplo debate nacional sobre a organização e operacionalização dos 
fóruns de supervisão, em cada Unidade de Formação Acadêmica (UFA), 
em cada Estado e em cada Regional da ABEPSS” (ABEPSS, 2017, s/p). 
O documento preliminar foi apresentado na última Oficina Nacional da 
ABEPSS, ocorrida entre os dias 07 e 09 de novembro de 2017, na Escola 
de Serviço Social (ESS), da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 
Niterói/RJ, cuja apresentação da versão final está prevista para o Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS/2018.

É importante destacar que este documento não se contrapõe a atual 
Política Nacional de Estágio e nem mesmo às Diretrizes Curriculares. Pelo 
contrário, reforça os princípios e diretrizes já construídos e defendidos pela 
categoria profissional no que diz respeito ao projeto de formação profissional. 
Sua maior contribuição consiste em trazer sugestões e orientações (portanto, 
não é receita, nem manual) quanto à operacionalização dos Fóruns, já que 
não é objetivo da PNE apresentar estes elementos mais operativos.

Assim, o documento sobre os “Parâmetros para organização dos 
Fóruns de Supervisão de Estágios em Serviço Social” apresenta sugestões 
para operacionalização de Fóruns locais, estaduais, regionais22, microrregionais 

21  A elaboração deste documento foi indicada no IV Fórum Nacional de Supervisão de 
Estágio, ocorrido em 2014, e tornou-se prioridade das duas últimas gestões da ABEPSS 
(Gestão 2015-2016 e a atual Gestão 2017-2018).
22  Consideram-se as regionais da ABEPSS. O Rio Grande do Sul, por exemplo, faz 
parte da Regional Sul I, a qual também inclui os estados de Santa Catarina e Paraná. 
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e nacional, devendo os mesmos ser construídos com a participação efetiva da 
ABEPSS, CRESS e ENESSO. A relação entre as entidades para a realização 
do Fórum de Supervisão está prevista na PNE (2010) e também no Plano 
de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação Profissional e Contra a 
Precarização do Ensino Superior (2009).

Outra estratégia adotada pela ABEPSS foi a recente divulgação 
(também na Oficina Nacional da ABEPSS, de 2017) da campanha “Sou 
assistente social e supervisiono estágio – a supervisão qualifica a formação 
e o trabalho”. A campanha é uma estratégia de fortalecimento e valorização 
do processo de supervisão de estágio. Ao defender a Lei de Regulamentação 
da Profissão (Lei 8.662/93), as Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), a 
Resolução do CFESS 533/2008 e a PNE (2010) “o exercício da supervisão 
de estágio se constitui enquanto espaço de resistência e defesa de um projeto 
de formação profissional comprometido com a qualidade e a direção social 
crítica da profissão” (ABEPSS, 2017, s.p.). 

No cotidiano das UFA´s e dos espaços sócio ocupacionais, entende-
se que outras ações e estratégias podem ser planejadas e viabilizadas 
para garantir a qualidade do processo de supervisão. Estagiários/as 
e supervisores/as (de campo e acadêmico/a) bem como os colegiados 
de curso devem ser vigilantes com relação aos instrumentos didático-
pedagógicos utilizados no processo de supervisão de estágio, a exemplo 
dos planos de estágio, análise institucional, projetos de intervenção e 
relatórios de estágio, para que os mesmos atendam às necessidades da 
formação e do trabalho profissional, possibilitando a análise, a reflexão e 
a proposição de ações no cotidiano das instituições.

A realização de reuniões de planejamento, monitoramento e 
avaliação do estágio supervisionado a cada novo semestre que se inicia, 
também é fundamental. No início do estágio, por exemplo, pode-se 
retomar as atribuições dos/as estagiários/as e supervisores/as previstas 
na PNE (2010), tendo em vista que há a corresponsabilidade dos sujeitos 
no processo de formação profissional. 

Momentos de formação profissional continuada também são de 
fundamental importância para garantir a qualidade da formação e do 
trabalho profissional, contemplando assim os objetivos da Política de 
Educação Permanente do conjunto CFESS/CRESS. A referida política 
fortalece dois princípios fundamentais do Código de Ética do/a Assistente 
Social, no que se refere ao “compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva 
da competência profissional” (CFESS, 1993). Além disso, a “Política de 
Educação Permanente extrapola a formação voltada para a qualificação 
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do exercício profissional, podendo alcançar a dimensão mais ampla da 
organização política da categoria” (CFESS, 2012). 

Certamente outras ações e estratégias podem ser planejadas e 
operacionalizadas (respeitando-se as devidas particularidades) no cotidiano 
das UFA´s e dos espaços sócio ocupacionais para garantir a articulação da 
tríade, cujos rebatimentos se dão no processo de formação profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de conhecimento público a maturação que a categoria vem 
desenvolvendo acerca do mote estágio supervisionado. A Resolução 
CFESS nº 533/2008, Política Nacional de Estágios, “Parâmetros para 
organização dos Fóruns de Supervisão de Estágios em Serviço Social” 
e Campanha “Sou assistente social e supervisiono estágio – a supervisão 
qualifica a formação e o trabalho” são alguns dos produtos advindos das 
construções coletivas dos últimos dez anos.

Sobretudo, tais instrumentos por si só não garantem sua observância 
e, muito menos, sua utilidade concreta. Tornam-se subsídios elementares 
na medida em que se entende o estágio como uma disciplina, constante no 
currículo por se tratar do lócus privilegiado de contato do/a discente com 
a realidade social e suas contradições, sejam elas institucionais ou sociais.

É nesse cenário que a tríade deve ser apreendida, porque é ela que, 
conjuntamente, planeja, monitora e avalia a aquisição de competências 
profissionais atribuídas ao estágio, o qual não pode ser visto isoladamente, 
mas no processo de formação profissional, a partir da definição do perfil 
profissional que se deseja formar.

 Com isso, é de suma importância que a tríade mantenha um 
trabalho articulado, teoricamente sustentado, tecnicamente qualificado e 
eticamente amparado, com vistas ao abandono das posições conservadoras, 
cujo exemplo clássico dá-se pelas possíveis dificuldades de reprovação e à 
superação da ótica paternalista, ainda muito presente tanto na universidade, 
quanto nos campos de estágios. 

Os desafios quicam aos nossos olhos, exigem ação, movimento. 
Ultrapassar a anacronia é quesito fundamental neste tempo histórico, 
para que a categoria, efetivamente, dê sentido político ao significado, à 
indissociabilidade e ao fortalecimento da tríade na supervisão de estágio 
em Serviço Social. Os instrumentos existem. À eles precisam ser dados 
sentido sócio-histórico, ou seja, precisam ser conhecidos, compreendidos 
e materializados no cotidiano das UFA’S e dos espaços sócio ocupacionais 
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do/a assistente social, sendo importantes o reconhecimento das 
singularidades e particularidades de cada realidade de formação e trabalho 
profissional.
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CAPÍTULO II 
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1. A INDISSOCIABILIDADE ENTRE FORMAÇÃO 
E TRABALHO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA PNAS    

 Monique Bronzoni Damascena23 
  Rosilaine Coradini Guilherme24 

Loiva Mara de Oliveira Machado25

RESUMO: O presente artigo visa problematizar a indissociabilidade entre formação e 
trabalho profissional no âmbito da proteção social básica da política de assistência social. 
Para tanto, busca-se, a partir de referenciais ancoradas na teoria social crítica, apreender 
os condicionantes sócio-históricos que incidem diretamente na proteção social básica.  
Considerando a inserção dos/as assistentes sociais em equipes de referência, nas unidades 
públicas estatais, com prioridade, neste trabalho, aos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) pretende-se visibilizar, a partir da Lei de Regulamentação da Profissão, as 
competências profissionais e atribuições privativas, elucidando um conjunto de desafios 
presentes à efetiva contribuição dos/as profissionais à materialização da Política Pública 
de Assistência Social. Nesta direção, o trabalho dos/as assistentes sociais no CRAS, 
incluindo a supervisão direta de estágios, apresenta um conjunto de potencialidades, 
entre elas a apreensão crítica sobre as condições e relações de trabalho, considerando-se 
os processos de precarização e alienação e o crescente desmonte no campo da garantia de 
direitos e de políticas públicas, engendrados a partir da lógica de acumulação do sistema 
econômico capitalista. A articulação teórico-prática nos processos interventivos e a 
qualificação dos serviços prestados, a partir da prática do planejamento, monitoramento 
e avaliação desenvolvidos de forma participativa entre os/as profissionais também se 
constituem em estratégias de inserção qualificada dos/as assistentes sociais, balizadas 
pelos princípios e diretrizes constitutivos do projeto ético-político profissional. 

Palavras-chave: Formação e trabalho profissional; Política de Assistência Social; Serviço 
Social.

1. INTRODUÇÃO 

Apesar de no início dos anos 2000 ocorrerem importantes 
avanços no âmbito da política de assistência social com a estruturação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), se evidencia na atual 

23 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. Integrante do Grupo de Pesquisa: 
Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina, 
da Universidade Federal do Pampa. E-mail: moniquedamascena@gmail.com
24 Mestre em Política Social, Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Curso de Serviço Social, 
Campus São Borja-RS. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profissional 
em Serviço Social e Política Social na América Latina. E-mail: rosilaineguilherme@
unipampa.edu.br
25 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. Integrante do Grupo de Pesquisa: 
Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. 
E-mail: loivadeoliveira@yahoo.com.br
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conjuntura política e econômica brasileira a ampliação do desmonte 
do sistema de proteção social provido pelo Estado, mediante reformas 
restritivas de natureza neoliberal, as quais envolvem a supressão de direitos 
historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Concretamente, o 
conjunto dessas contradições se expressa no cotidiano do trabalho do/a 
assistente social nos distintos espaços sócio-ocupacionais, na medida em 
que se ampliam as desigualdades materializadas nas múltiplas expressões 
da “questão social”.

Entre os espaços sócio-ocupacionais nos quais se inserem os/as 
assistentes sociais, destacam-se os Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), denominados como unidades públicas estatais que 
representam o acesso à política de assistência social no âmbito da Proteção 
Social Básica (PSB). Esse nível de proteção tem como propósito prevenir 
situações de risco e fortalecer vínculos familiares e comunitários por meio 
da oferta de serviços, programas e projetos destinados à população que 
se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. Isso significa 
que as referidas unidades, além de configurarem espaços de trabalho e de 
resistência do/a assistente social, também se constituem como importantes 
campos de estágio supervisionado em Serviço Social, o que fortalece a 
indissociabilidade entre formação e trabalho profissional.

No presente texto, pretende-se traçar um paralelo entre o processo 
de formação e o trabalho profissional no âmbito da proteção social básica 
da política de assistência social, a fim de explicitar desafios e potencialidades 
presentes nos CRAS como campos de estágio supervisionado em Serviço 
Social. Para o desenvolvimento do estudo, fundamentou-se em fontes 
bibliográficas cuja perspectiva teórica parte da dimensão crítica, a qual é 
articulada a reflexões teórico-práticas decorrentes de experiências docentes 
no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 

A fim de aprofundar os temas referidos, nas seções que seguem 
pretende-se relacionar os condicionantes sócio-históricos, com a atual 
configuração do trabalho e da proteção social, enfatizando a proteção 
social básica da política de assistência social. Na sequência prioriza-se a 
reflexão sobre o trabalho do/a assistente social, na proteção social básica 
da política de assistência social, considerando as atribuições privativas 
e competências profissionais inscritas na Lei de Regulamentação 
Profissional e os parâmetros para o trabalho dos/as assistentes sociais 
nesta política, do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).  A partir 
disso, o conjunto das reflexões desenvolvidas contribuirá para que se 
evidenciem alguns desafios e potencialidades do CRAS como campo de 
estágio supervisionado em Serviço Social. Por fim, sintetizam-se algumas 
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considerações acerca dos temas desenvolvidos, com vistas a produzir 
subsídios para a criação de estratégias coletivas que fortaleçam a formação 
e o trabalho profissional. 

2. CONDICIONANTES SÓCIO-HISTÓRICOS PARA 
A REFLEXÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS

Diante da conjuntura econômica brasileira, da aceleração do projeto 
de reformas neoliberais, com ações que retrocedem os direitos do conjunto 
da população, de retomada do conservadorismo e apelo ao privado, as 
ações no campo das políticas sociais são mais do que nunca subsumidas 
aos ditames do capital financeiro. Nisso, as ações que cabem ao trabalho do 
profissional do Serviço Social se veem capturadas por esses condicionantes. 
Como saída, é necessária a reflexão dos aspectos apreendidos na formação 
profissional e relacioná-las com o campo de estágio. 

Nessa perspectiva, buscou-se retomar algumas reflexões sobre 
a essência do trabalho, passando pela apreensão da reprodução da 
acumulação de capital, a geração da pobreza e do desemprego, com enfoque 
no referencial teórico neoliberal presente na política social, fechando com 
a questão da proteção social básica da política de assistência social. O 
intuito que engloba essas reflexões é realizar uma síntese da totalidade 
e da complexidade que exige na formação profissional a apreensão da 
realidade para uma intervenção (projeto de intervenção e posterior 
trabalho profissional) que permaneça coerente ao projeto ético-político 
profissional.

O primeiro aspecto a ser refletido é a apreensão da essência do 
trabalho a partir do referencial teórico marxista. Sob essa perspectiva, o 
trabalho emerge da necessidade da manutenção da vida do homem por meio 
da criação de instrumentos que satisfaçam as suas necessidades básicas e, 
também, da satisfação de seus desejos. Transforma, portanto, a natureza, a 
si mesmo e suas relações sociais (MARX; ENGELS, 2009). Nesse sentido, 
ao analisar a trajetória histórica do trabalho, da transformação do produto 
do seu trabalho em mercadoria e das relações sociais em relações sociais de 
produção, o trabalho vem adquirindo diferentes conotações baseadas em 
exigências econômicas e sociais, as quais se transformam em consonância 
com os ciclos econômicos.  

Com o surgimento dos processos sociais de desenvolvimento 
econômico, incidiu a necessidade de produção e reprodução de capital, pois 
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este “[...]  resulta do processo e as relações sociais se repõem – processo 
de autoexposição do capital e ponto de acesso à análise da acumulação” 
(COUTINHO, 1997, p. 122). Deste modo, a reprodução de capital compõe 
o favorecimento do desenvolvimento das capacidades produtivas em relação 
ao autodesenvolvimento ou autoatividade do ser social. 

Os desdobramentos das ações que visam à intensificação do 
trabalho, por meio da divisão do trabalho, com fins de agregar o máximo 
de valor à mercadoria, são expressões complexificadas do duplo caráter 
do trabalho (valor de uso e valor de troca), que se encobrem em meio à 
dinâmica do sistema econômico. Logo, “[...] a divisão do trabalho, mediada 
e posta em marcha pelo valor de troca, produz o princípio do governo do 
tempo através de seu melhor aproveitamento interno” (LUKÁCS, 2013, 
p. 84). Portanto, é um desdobramento do valor de troca, em que a divisão 
do trabalho significa economia de tempo e, com isso, amplia-se o pôr 
teleológico final, o valor de troca.

 Quando o sentido do trabalho é desconectado da finalidade do 
seu trabalho e, consequentemente, da estrutura social, cria-se o processo 
de alienação do ser social. Diminui, portanto, a sua autoatividade. “[...] 
quanto mais se desenvolve a produção capitalista, mais as relações sociais 
de produção se alienam dos próprios homens, confrontando-os como 
potências externas que os dominam. [...]” (IAMAMOTO, 2010, p.48). A 
alienação perpassa então o objeto de seu trabalho e o conjunto da produção. 
Logo, o estranhamento gerado o aliena do entendimento das relações sociais 
que aprisionam o ser social nessa dinâmica. Essa necessidade do sistema 
advém do deslocamento do desenvolvimento do ser social para o total 
desenvolvimento das capacidades produtivas que geram acúmulo de capital. 

A intensificação desse desdobramento da reprodução de capital 
pode ser verificada, em Marx (2013), na Lei geral da acumulação capitalista26, 
do qual demonstra a necessidade de manutenção do desemprego, por 
meio de um exército industrial de reserva, e da pobreza, como necessários 
para que ocorra a acumulação de capital. A pobreza e o desemprego, 
portanto, são necessários e constitutivos das relações sociais formadas no 
bojo desse modo de produção, na “sociabilidade erguida sob o comando 
do capital” (NETTO, 2001, p. 46). Dessa sociabilidade comandada 

26 “A grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o 
aumento das potências da riqueza. Mas quanto maior for esse exército de reserva em 
relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa da superpopulação 
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu trabalho. Por fim, 
quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o exército industrial de 
reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação 
capitalista” (MARX, 2013, p. 875).
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pelo sistema econômico capitalista, destaca-se como condicionalidade 
a “naturalização” da instabilidade no mercado de trabalho (que gera 
insegurança sobre o salário e o posto de mão de obra), a manutenção 
de trabalhadores sem emprego fixo (exército industrial de reserva) e a 
pobreza (lumpemproletariado).

O trabalho nesse contexto possui a conotação de mera mercadoria, 
absorvida pelo sistema econômico capitalista a partir do trabalho abstrato. 
“A força de trabalho só é vendável na medida em que conserva os meios 
de produção como capital, reproduz seu próprio valor como capital e 
fornece uma fonte de capital adicional em trabalho não pago” (MARX, 
2013, p. 841), o mais-valor. Logo, os/as assistentes sociais, como parte do 
conjunto dos/as trabalhadores/as, não fogem a essas condicionalidades. 
Como incansavelmente é reforçado nos escritos de  Marilda Iamamoto, 
“[...] uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho 
coletivo na sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 22). Deste modo, é salutar 
a apreensão das categorias que perpassam o trabalho, divisão do trabalho 
e acumulação capitalista para a apreensão desses condicionantes sócio-
históricos que afetam diretamente a formação e o trabalho profissional.

Diante do apelo à manutenção do sistema econômico capitalista, 
intensificado pelas suas crises cíclicas que o auferem, há necessidade de 
mudança de referencial teórico. A última mudança de referencial teórico, 
o neoliberalismo, iniciou-se mundialmente após a década de 70 do século 
XX no mundo, após uma crise mundial. No Brasil tem início na década 
de 90 do mesmo século, sob o signo de modernização do país e todas as 
suas medidas econômicas e políticas de abertura da economia, mediado 
pelo [...] capital financeiro e a vitalidade das grandes potências em suas 
aspirações de hegemonia. Essas traduzem a luta para “apoderar-se de 
territórios não tanto diretamente para si, mas para debilitar o adversário 
e quebrar sua hegemonia” (IAMAMOTO, 2010, p. 102), realizando uma 
substancial integração entre economia e política, do qual prevalece o 
“[...] trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas sociais, 
qual seja: a privatização, a focalização e a descentralização” (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2009, p. 136).

Conjuga-se, portanto, que as medidas implantadas pelas 
políticas sociais nos últimos anos e os direitos conquistados até então, 
estão sofrendo duramente com a pressão do sistema econômico sob o 
referencial teórico neoliberal que, em nome da manutenção do acúmulo 
de riquezas, divide cada vez mais o Estado, descentralizando o poder 
para que o mesmo se torne um lugar onde caibam as mais variadas 
possibilidades de forma de gestão do dinheiro público e de interesses 
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políticos (que frequentemente se tornam interesses individuais). 
Pressiona-se, portanto, intensivamente os Estados para que os fundos 
públicos sejam convertidos em investimentos de ordem internacional 
e em pagamento da dívida pública, além das privatizações de estatais e 
desmantelamento dos direitos sociais.

O ajuste mais recente na economia brasileira foi em 2015, em 
que o receituário de orientação neoliberal foi seguido à risca. O ajuste 
fiscal voltou-se estritamente para o gasto público em favor dos contratos 
do endividamento público-financeiro. Diante desse cenário, a adoção de 
políticas de ajuste, provocou a recessão da economia nacional, que como 
consequência implicou sobre a quantidade da mão de obra ocupada 
e sobre a inflamação das mazelas sofridas pelo restante da população 
economicamente ativa (POCHMANN, 2015). Em decorrência, se deve 
o ajuste econômico e o gasto social nas oscilações das taxas de emprego 
e desemprego, sendo que esse último, em razão do ajuste econômico, se 
agravou de maneira significativa. 

Nessa conjuntura, as transformações no campo do referencial 
teórico econômico, que exigem reestruturações no campo produtivo 
(reestruturação produtiva), onde a acumulação se torna flexível, na 
medida em que adensa e se concretiza no capitalismo financeiro, implicam 
também transformações que alteram as demandas de qualificação dos/as 
profissionais do Serviço Social. Em contrapartida, exige que a formação 
profissional propicie reflexões críticas a respeito das tendências do atual 
estágio de acumulação flexível e suas repercussões na alteração das 
atividades tradicionalmente atribuídas ao Serviço Social. 

A política social também não foge a esse adensamento do 
referencial teórico neoliberal. A disputa no campo contraditório das 
suas ações é no campo de luta de interesses, que “apesar de nem sempre 
a política social produzir bem-estar, este é de fato o seu fim último” 
(PEREIRA, 2009, p. 171). Estão em constante disputa as diferentes 
forças, as de manutenção do sistema econômico e as de luta pelos direitos 
dos/as trabalhadores/as e demais seres sociais inseridos/as no exército 
industrial de reserva. A disputa efetiva é pelo fundo público que está 
sobre a posse do Estado (BEHRING; BOSCHETTI, 2009). “O que está 
em jogo para que sejam efetivados os direitos sociais é a possibilidade, 
ou não, nos parâmetros dessa sociedade, da ampliação de investimentos 
de capitais em áreas não-lucrativas” (COUTO, 2010, p.167-8), como a da 
política de assistência social.

  Neste período de acumulação flexível, houve a necessidade de 
potencialização das forças produtivas que intensificaram a divisão do trabalho 
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e a reestruturação da forma de organização do trabalho que gera valor de 
troca. Essas ações aceleraram o projeto de reformas neoliberais, justificadas 
pela crise econômica e política brasileira, como a contrarreforma trabalhista 
e previdenciária, para além das formas vivenciadas da reestruturação 
produtiva, como a flexibilização, a terceirização, o foco na gestão e o 
trabalho temporário. Estes são reflexos do que a Lei geral de acumulação 
capitalista demonstra como necessária para a manutenção da acumulação, 
do desemprego e da pobreza, em troca do bem público coletivo. Em 
contrapartida, as ações da proteção social no Brasil representam avanços na 
perspectiva da redução das desigualdades sociais apesar de a articulação da 
política econômica com a proteção social visar à focalização das atividades 
das políticas, que se enquadram no papel de erradicar a pobreza e a 
centralidade ser na renda dos/as usuários/as dessas políticas. 

A atuação no campo da proteção social básica convoca os/as 
profissionais a estarem em alerta às condições sócio-históricas ressaltadas, 
pois as armadilhas perpassam a gestão da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), com todas as normativas que se desdobram no campo 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a exemplo da Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/
SUAS) e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 
(NOB-RH/SUAS). Nesse sentido, [...] a análise da gestão do trabalho e 
das possibilidades de sua qualificação no âmbito da PNAS e do SUAS 
não pode ser desvinculada dessa dinâmica macrossocietária, nem pode 
ser tratada como uma responsabilidade individual do trabalhador [...] 
(COUTO et al, 2010, p. 60). Dinâmica esta que abarca as armadilhas 
postas no atual estágio de acumulação, o qual materializa processos como 
a precarização, culpabilização, competição e enfraquecimento das lutas da 
classe trabalhadora. 

Para que a complexidade da gestão do trabalho no SUAS passe a se 
vincular às reais condições de realização do trabalho do/a assistente social 
é preciso então observar os seguintes aspectos:  

[...] as atividades exercidas pelos/as trabalhadores/as, as 
condições materiais, institucionais, físicas e financeiras, e os 
meios e instrumentos necessários ao seu exercício. A garantia 
e articulação dessas dimensões são fundamentais para que 
os/as trabalhadores/as possam atuar na perspectiva de 
efetivar  a  política  de  Assistência  Social  e  materializar  
o acesso da população aos direitos sociais (CFESS, 2011, 
p. 31).

Atuar no campo da proteção social básica da política de 
assistência social é estar imerso às consequências decorrentes do sistema 
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econômico capitalista. Para tanto, é necessário buscar referências críticas 
para compreender as mudanças do mundo do trabalho que incidem na 
classe trabalhadora de modo geral e, de forma restrita, com visibilidade 
ao desenvolvimento da autoatividade do ser social (ética emancipatória), 
tanto do/a profissional como dos/as usuários/as da política. Guiar-se pelo 
projeto profissional é se desvincular da sociabilidade criada pelas relações 
sociais de produção capitalista sob o referencial teórico neoliberal. É não 
cair na armadilha do tecnicismo institucional e da gestão, em estratégias 
despolitizadas de intervenção, na mera busca de recursos públicos, 
alinhados ao conservadorismo, e principalmente como salientou Paiva 
(2014), na moralização e psicologização que perpassam ações profissionais 
na proteção social básica da política de assistência social.

3. O TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL 
NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: UM ESPAÇO 
EM CONSTRUÇÃO

 
Os/as assistentes sociais – como parte integrante da classe 

trabalhadora – vivenciam no cotidiano profissional os rebatimentos do 
desmonte de direitos e políticas públicas, arduamente conquistados pelas 
lutas coletivas dos/as trabalhadores/as. Este processo é engendrado a 
partir da lógica de acumulação, inerente ao sistema econômico capitalista, 
que dignifica o “econômico”, justificando todas as formas de precarização, 
concentração, alienação e exploração do trabalho e, em contrapartida, 
gera a “coisificação” do ser humano (diga-se dos/as trabalhadores/as), 
como “objeto” de exploração. Os espaços sócio-ocupacionais nos quais 
se inserem os/as assistentes sociais, sejam eles públicos ou privados, não 
estão imunes a estas contradições numa vez que integram a engrenagem 
social que demarca lugares na relação entre público-privado.
 Ao refletir sobre o trabalho do/a assistente social na política de 
assistência social é necessário observar um conjunto de questões que 
pautam o debate sobre a efetivação da política de assistência como política 
pública, garantidora de direitos, inserida no tripé da Seguridade Social, 
conforme dispõe o Art. 194 da Constituição Federal, de 1988. 

A primeira refere-se à equiparação do conceito de Serviço Social 
com assistência social. Com frequência esses conceitos são assimilados 
como algo unívoco. Esta noção atribui aos profissionais o vínculo quase que 
“exclusivo” com esta política pública quando, na verdade, o/a profissional 
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trabalha com diferentes políticas públicas, uma vez que, conforme o Código 
de Ética do/a Assistente Social (1993), está comprometido/a com a defesa 
intransigente dos direitos humanos e a qualidade dos serviços prestados 
(CFESS, 2012).  O Serviço Social, enquanto profissão, está inscrito na 
formação sócio-histórica do país e vem ampliando sua intervenção em 
todos os espaços onde

a questão social explode com repercussões no campo dos 
direitos, no universo da família, do trabalho e do “não 
trabalho”, da saúde, da educação, dos(as) idosos(as), da 
criança e dos(as) adolescentes, de grupos étnicos que 
enfrentam a investida avassaladora do preconceito, da 
exploração da terra, das questões ambientais, resultantes da 
socialização do ônus do setor  produtivo, da discriminação 
de gênero, raça, etnia, entre outras formas de violação dos 
direitos (CFESS, 2011, p. 9).

A segunda questão diz respeito à concepção equivocada da 
assistência social, como uma espécie de “pronto socorro”, quando 
se atribui a esta política pública a responsabilidade por responder de 
forma imediata e protocolar às demandas emergentes da população. 
Nesta direção, as desigualdades sociais, constituídas a partir do 
movimento contraditório de ofensiva do sistema econômico capitalista, 
são concebidas como mero problema individual e a moralização da 
pobreza ganha evidência. O/a profissional é demandado/a a “gestar 
a pobreza”, restringindo sua intervenção, individual ou grupal, ao 
atendimento imediato das demandas, zelando pelo quantitativo dos/as 
usuários/as atendidos/as, observando-se o cumprimento de normas 
e metas institucionais. Nesta direção, é comum os/as profissionais 
assumirem o papel de “fiscais” responsáveis pelo cumprimento de 
condicionalidades. Esta prática incide sobre a capacidade crítica do/as 
profissionais quanto à identificação e resposta às expressões da questão 
social e seus condicionantes sócio-históricos, conforme descrito no 
item anterior. 

A terceira questão pode ser observada quando o/a assistente social 
é demandado/a pelos/as gestores/as das instituições, sejam elas públicas 
ou privadas, a dar respostas às demandas que nem sempre estão vinculadas 
às suas atribuições privativas ou competências profissionais. Considerando 
a composição de equipes interdisciplinares, no âmbito da assistência social, 
quando há ausência de uma política de gestão do trabalho, corre-se o risco 
de sobreposição de funções, centralização, sobrecarga e limites quanto 
à identificação de responsabilidades de cada profissional. Isto incide na 
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demora de retorno às demandas apresentadas pelos/as usuários/as, pois 
o tempo de respostas às suas necessidades nem sempre é compatível com 
o tempo de organização do trabalho das equipes e com as condições de 
funcionamento das instituições.

Outra questão refere-se à nova configuração da assistência social, 
especialmente, na década de 2000, a partir da PNAS (2004) e do SUAS 
(2005). A política de assistência social passa a ter maior evidência no 
conjunto das políticas constitutivas do sistema de Seguridade Social, o que 
apresenta desafios, pois: 

(...) as políticas que integram a seguridade social brasileira 
longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de 
proteção, adquiriram a perversa posição de conformarem uma 
unidade contraditória: enquanto avançam a mercantilização e 
privatização das políticas de saúde e previdência, restringindo 
o acesso e os benefícios que lhes são próprios, a assistência 
social se amplia, na condição de política não contributiva, 
transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à 
desigualdade social, na medida em que se transforma no 
principal mecanismo de proteção social no Brasil” (MOTA, 
2009, p. 133-4).

Esta nova configuração impõe à política de assistência social, entre 
outros, prioridades quanto à execução de Programas de Transferência 
Condicionada de Renda, os quais têm impacto no “aumento do consumo 
e no acesso aos mínimos sociais de subsistência para a população 
pobre” (MOTA, 2009, p. 141). O robustecimento das ações no campo 
da assistência social e o reconhecimento dessa política como solução no 
combate à pobreza, somado a fragilidade das lutas sociais, contribuem 
para fragmentar a articulação dessa política com outras políticas públicas, 
a exemplo do trabalho, pois “[...] na impossibilidade de garantir o direito 
ao trabalho, o Estado capitalista amplia o campo de ação da Assistência 
Social” (MOTA, 2009, p. 142).

Uma quinta questão a ser observada refere-se a organização 
e funcionamento das instituições que ofertam serviços, programas, 
projetos e benefícios da política de assistência social, especialmente, o 
CRAS, que se constitui, conforme a Lei 12.435/2011 (Art. 6ºC, § 1º), em 
“unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social” (BRASIL, 2011), com 
a finalidade de prestar serviços, programas e projetos socioassistenciais 
de proteção social básica às famílias e contribuir com a articulação dos 
serviços socioassistenciais no território de abrangência. O adequado 
funcionamento dessas unidades apresenta um conjunto de desafios, pois, 
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não é incomum a fragilidade na constituição das equipes de trabalho, as 
condições precárias de infraestrutura e disponibilidade de equipamentos 
e a ausência de investimento de recursos financeiros para a execução das 
ações de sua competência.
 Observadas essas questões preliminares, o trabalho desenvolvido 
por assistentes sociais, na política de assistência social se efetiva a 
partir de vínculo trabalhista, junto às unidades públicas, especialmente 
o CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS) e entidades privadas, que compõe a rede de serviços 
socioassistenciais. Este profissional desenvolve o trabalho, em conjunto 
com as equipes de referência, de natureza interdisciplinar, formadas por 
“categorias profissionais de nível superior orientadas por códigos de 
ética” (FERREIRA, 2011, p. 21). Estas equipes são responsáveis pela 
“organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e especial (FERREIRA, 2011, p. 27). Para tanto, é 
observado o número de famílias referenciadas no território, os serviços 
ofertados e aquisições que devem ser garantidas aos usuários/as da 
política de assistência social. 

Nesta esteira, o compromisso ético-político e o conhecimento 
técnico dos/as profissionais vinculados/as a esta política contribuem para 
a oferta qualificada de serviços, programas, projetos e benefícios. Assim, 
a vigilância em torno de um conjunto de princípios éticos (FERREIRA, 
2011), deve observada pelos/as trabalhadores/as a saber: a defesa 
intransigente dos direitos socioassistenciais;  compromisso com a oferta 
de serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade; garantia do 
direito dos usuários quanto ao acesso a informação, incluindo o nome 
e a credencial de quem os atende; proteção à privacidade dos usuários, 
observado o sigilo profissional; compromisso com a construção de projetos 
pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade; reconhecimento do 
direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de 
oportunidades para inserção profissional e social; incentivo aos usuários 
para que exerçam o direito de participar de fóruns, conselhos, movimentos 
sociais, entre outros. 

Os/as assistentes sociais, ao integrar as equipes de referência 
interdisciplinares precisam ter a devida apropriação sobre as competências 
profissionais e atribuições privativas, inscritas no Art. 4º e 5º da Lei 
de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993). As competências 
profissionais, conforme Iamamoto (2012, p. 37), referem-se a “capacidade 
para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto, não sendo 
exclusivas de uma única especialidade profissional, mas a ela concernentes 
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em função da capacitação dos sujeitos profissionais”.  Assim, destacam-se 
entre as competências do/a Assistente Social (Lei 8.662/1993, Art. 4º): 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares;
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas 
e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais; 
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas 
e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no 
inciso II deste artigo; 
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
X - planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social; 
XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários 
para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades (CFESS, 2012, p.44-45).  

Já as atribuições privativas evidenciam o que é “prerrogativa 
exclusiva” (IAMAMOTO, 2012, p. 37) do/a assistente social, ou seja, 
o que compete somente a este profissional. “O que delimita o caráter 
da atividade enquanto privativa do assistente social é a sua qualificação 
enquanto matéria, área e unidade de Serviço Social” (IAMAMOTO, 2012, 
p. 38), como por exemplo: coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos em matéria de 
Serviço Social; planejar, organizar e administrar programas e projetos 
em Unidade de Serviço Social; realizar assessoria e consultoria, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre em matéria de 
Serviço Social; realizar treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social; fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais.

Ao desempenhar competências profissionais e atribuições 
privativas o/a assistente social deve articular de forma indissociável as 
dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do 
trabalho profissional. No horizonte desta construção está a materialização 
de um projeto profissional comprometido com a construção de uma nova 
ordem societária. 

Considerando o processo de precarização das relações e das 
condições de trabalho há tendência de ampliação de demandas, quanto 
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ao acesso aos serviços e benefícios da política de assistência social, 
especialmente aqueles voltados à transferência de renda, uma vez que 
“[...] o que se coloca no horizonte é o apagamento da referência do 
trabalho em prol da renda como meio de acesso ao consumo” (MOTA, 
2009, p. 145).

As referências descritas na Lei 8.662/1993 e os princípios 
constantes na NOB-RH/SUAS contribuem para que os/as assistentes 
sociais exerçam atribuições privativas e competências profissionais, 
na política de assistência social, de modo a superar a tendência de 
pragmatismo e tecnicismo a partir de três áreas principais: (I) atendimento 
direto aos usuários/as, com vistas a possibilitar o acesso a serviços, 
programas, projetos e benefícios; (II) participação em espaços de 
controle social democrático, especialmente em conferências, conselhos 
e fóruns de assistência social, que se constituem como espaços de 
construção coletiva onde “é imprescindível a participação da sociedade 
civil e dos usuários para materializar os objetivos, princípios e diretrizes 
do SUAS” (MACHADO, 2016, p. 185) e,  (III) participação em espaços 
de organização e incidência coletiva dos/as trabalhadores/as, a exemplo 
dos fóruns de trabalhadores do SUAS organizados em âmbito nacional 
– Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS), estaduais 
– Fóruns Estaduais de Trabalhadores do SUAS (FETSUAS), regionais – 
Fóruns Regionais de Trabalhadores do SUAS (FORTSUAS) e municipais 
– Fóruns Municipais de Trabalhadores do SUAS (FMTSUAS). 

Porém, é necessário evidenciar que trabalho do/a assistente 
social na política de assistência social apresenta um conjunto de desafios, 
considerando as diferentes concepções (de gestores, trabalhadores/as e 
usuários/as) sobre a política de assistência social, presente nos espaços 
sócio-ocupacionais; a rotatividade dos/as trabalhadores/as nas instituições; 
o volume crescente de demandas e em contrapartida o número reduzido 
de profissionais e a redução de investimentos (materiais, financeiros); 
a constituição de espaços coletivos de planejamento, monitoramento e 
avaliação; a ausência de uma política de gestão do trabalho e a fragmentação 
dos espaços coletivos de organização dos/as profissionais; a constituição 
de espaços de educação permanente; a dicotomia entre teoria e prática 
e a despolitização sobre as transformações ocorridas no trabalho, entre 
outros. A construção de estratégias de enfrentamento a estes desafios é 
tarefa coletiva. Nesta direção, o estágio supervisionado em Serviço Social 
no CRAS apresenta-se como espaço potente de articulação teórico-
prática no âmbito da formação e trabalho profissional, conforme pode ser 
observado no item que segue. 
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4. OS CRAS COMO CAMPO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

Entre os princípios que fundamentam a formação profissional 
mencionados nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS, 1996), destaca-
se a adoção de uma teoria social crítica, a qual possibilita superar a 
apreensão fragmentada da realidade, tendo como intencionalidade 
a transformação social. Nesse mesmo documento, o estágio 
supervisionado é concebido como “atividade curricular obrigatória que 
se configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional 
objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que 
pressupõe supervisão sistemática” (ABEPSS, 1996, p.19). De maneira 
convergente, Lewgoy (2009a, p.161-163) pondera que “do ponto de 
vista da dimensão teórico-metodológica, o processo de supervisão tem 
a teoria crítica como alicerce [...] precisa ser âncora na operacionalização 
dos conhecimentos específicos advindos dos campos de estágio”. Nesse 
sentido, no processo de supervisão de estágio se torna imprescindível 
a articulação das dimensões teórico-metodológica, ético-político e 
técnico-operativa da profissão, tendo em vista constituir um processo 
pedagógico que supere práticas interventivas meramente tecnicistas, 
nas quais o/a profissional se restringe ao atendimento da demanda 
institucional. 

Em realidade, a supervisão de estágio envolve o trabalho conjunto 
entre supervisor/a acadêmico/a (docente) e supervisor/a de campo 
(profissional assistente social), no qual “[...] se constrói, se acompanha 
e se avalia o plano de estágio, tendo como base os objetivos a serem 
alcançados, as metas, os instrumentos e estratégias didático-pedagógicas” 
(GUERRA, 2009, p.543). Daí a importância dos instrumentos legais que 
norteiam o trabalho profissional se constituírem referências obrigatórias 
no processo de ensino-aprendizagem desencadeado na supervisão de 
estágio, a exemplo do Código de Ética de 1993, capítulo II, que trata 
“das Relações com as Instituições Empregadoras”, no qual consta como 
dever do/a assistente social contribuir para a alteração da correlação 
de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse 
da população usuária. Nessa linha de raciocínio, importante ponderar a 
respeito do aparato legal e institucional que norteia o processo de estágio 
supervisionado em Serviço Social, pois, conforme pressupõe Lewgoy 
(2009b, p. 53): 
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[...] o aparato legal e institucional do estágio supervisionado 
em Serviço Social norteará a intervenção profissional e 
dos estagiários não só do ponto de vista prescritivo, legal, 
mas também em sua dimensão teórico-ético-política. Essa 
dimensão oferece pressupostos para as atividades operativas 
dos estagiários nas instituições, direcionando, assim, as 
competências e habilidades à compreensão de que o técnico e 
o político são dimensões tratadas de forma unívoca. Portanto, 
a Lei nº. 8.662/93 e o Código de Ética Profissional (1993), 
que dispõem sobre a profissão do assistente social, são 
instrumentos imprescindíveis a serem vivenciados diariamente 
nos espaços de trabalho, bem como a Lei nº. 11.788/2008 que 
dispõe sobre o estágio do estudante [...], e a resolução 533/09/
CFESS, que versa sobre a supervisão direta. 

Entende-se que apropriação reflexiva do conteúdo desses 
instrumentos legais como a Lei 8662/93 que regulamenta a profissão 
e o atual Código de Ética profissional contribui para que o estágio 
supervisionado se configure como um espaço democrático, no qual os 
sujeitos que o compõem, a tríade – supervisor/a de campo (assistente 
social), supervisor/a acadêmico/a (docente) e o discente-estagiário/a 
– compartilham conhecimentos teórico-prático, a partir de diálogos e 
reflexões críticas propositivas sobre a formação e o trabalho profissional. 
Nesse sentido, considerando o pressuposto contido na Lei que regulamenta 
a profissão, ou seja, de que o treinamento, avaliação e supervisão direta 
de estagiários do Serviço Social se configura como atribuição privativa 
do/a assistente social, cabe refletir a respeito da importância da abertura 
de novos campos de estágio, assim como a ampliação da oferta de vagas 
na abrangência dos CRAS. Esses possuem o potencial de propiciar 
aos/as estagiários/as em formação o contato direto com a gestão e a 
operacionalização da política de assistência social, sobretudo com os/as 
usuários/as dessa política e as suas respectivas demandas. 

Por outro lado, a materialização da mencionada atribuição privativa 
configura um dos desafios a serem enfrentados pela categoria profissional, 
considerando que atualmente há uma relativa assimetria entre o número de 
alunos/as que necessitam de campo de estágio e a oferta de vagas nesses 
campos. Essa assimetria precisa ser analisada mediante sucessivas mediações 
das condições de trabalho do/a assistente social nesses espaços com os 
determinantes estruturais inerentes ao modo de produção capitalista. Na 
mediação dos processos sócio-históricos à realidade concreta vivenciada 
pelos/as assistentes sociais enquanto classe trabalhadora, se explicita a 
ampliação da precarização, terceirização e flexibilização das relações de 
trabalho, sob os preceitos da agenda neoliberal propagada no Brasil a 
partir dos anos 1990. 
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Isso significa, nos termos pautados por Raichelis (2010), que 
embora tenha ocorrido a implantação do SUAS e, com isso, a expansão de 
novos postos de trabalho para diversas categorias profissionais, também 
“[...]  aprofundam a precarização das condições em que este trabalho se 
realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do assistente 
social, subordinado a processos de alienação [...]” (RAICHELIS, 2010, 
p. 751). Desse modo, se institui o trabalho temporário/parcial, bem 
como se amplia a intensificação do ritmo de trabalho, o qual deve 
primar por resultados quantitativos mensurados por meio do número 
de atendimentos realizados (entrevistas, visitas domiciliares, grupos de 
convivência, etc.). Entretanto, no âmbito do CRAS, muitas vezes as 
condições materiais e físicas disponibilizadas aos/as profissionais para 
a realização desses atendimentos são precárias ou insuficientes, o que 
repercute na qualidade do atendimento prestado aos/as usuários/as da 
política de assistência social. 

Outro aspecto importante a ser destacado envolve a gestão dos 
recursos humanos nos espaços dos CRAS, visto que “a NOBRH/SUAS 
prevê a formação de equipes de referência, que devem ser constituídas 
por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
[...]” (RAICHELIS, 2010, p. 762). A composição da equipe de referência 
dos CRAS para a prestação de serviços e execução das ações no âmbito 
da PSB, mencionada no documento NOB-RH/SUAS, prevê que um 
município considerado de médio porte (50.0001 a 1000.000 habitantes), 
a cada cinco mil famílias referenciadas no CRAS, a equipe de referência 
deve ser composta por quatro técnicos de nível superior, sendo dois 
profissionais assistentes sociais, um psicólogo e um profissional que 
compõe o SUAS, bem como quatro técnicos de nível médio. Ainda, 
é preconizado nesse documento que as equipes de referência para os 
CRAS devem prever um/a coordenador/a cujo perfil profissional requer 
nível superior com experiência na área, além do ingresso por meio de 
concurso público.   

Em realidade, mesmo após dez anos da aprovação da NOB-
RH/SUAS pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a 
implantação de equipes de referência que contemple o quadro mínimo 
e com servidores/as efetivos representa um desafio, o qual compõe a 
agenda de lutas das Entidades representativas da profissão: CFESS/
CRESS, ABEPSS e Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 
Social – ENESSO. Outro desafio importante remete aos significativos 
cortes orçamentários ampliados pelo atual governo federal no âmbito da 
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política de assistência social, os quais produzem importantes impactos na 
operacionalização dos projetos, programas e serviços disponibilizados 
aos/as usuários/as, mesmo que a renda per capita familiar desses sujeitos 
os situe na linha da extrema pobreza. 

Ao impulsionar reflexões a respeito de alguns dos desafios que 
se colocam no cotidiano do trabalho do/a assistente social, o intuito 
é evidenciar que o conjunto desses determinantes sócio-históricos 
produzem rebatimentos tanto para o trabalho e formação profissional, 
como para os/as usuários/as referenciados/as nos CRAS.  Pode-se citar 
a rotatividade de assistentes sociais nesses espaços sócio-ocupacionais 
– devido contratações precárias, ao invés de servidores efetivos – além 
dos precários e/ou insuficientes recursos físicos, materiais e humanos. 
Também, a sobrecarga de trabalho atribuída aos/as assistentes sociais, 
considerando a assimetria entre a demanda de atendimentos e o quadro 
da equipe de referência. Essa sobrecarga se soma ao fato de ainda 
haver o descumprimento da Lei nº 12.317/2010, a qual representa 
uma conquista da categoria profissional, pois determina a duração do 
trabalho ao assistente social em trinta horas semanais, sendo vedada a 
redução salarial.   

Apesar dessas adversidades, se constituem nesses espaços 
sócio-ocupacionais significativas estratégias de resistências, as quais são 
retroalimentadas no processo de supervisão de estágio. Entende-se que 
o fortalecimento da tríade – supervisor/a acadêmico/a, supervisor/a 
de campo e estagiário/a – mediante encontros periódicos que visem 
a problematização dos determinantes estruturais e conjunturais que 
se se manifestam no cotidiano profissional são fundamentais para 
desencadear um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, bem 
como, para se fortalecer as relações entre instituições de ensino e as 
instituições concedentes dos campos de estágio. Por fim, entende-se que 
a organização política dos/as assistentes sociais e o movimento estudantil 
representado pela ENESSO condensa uma potencialidade genuína para 
o fortalecimento dos CRAS como campo de estágio supervisionado, pois 
impulsiona processos de resistências que se opõem ao projeto societário 
hegemônico, tendo como base a materialização do Projeto Ético-Político 
profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o campo privado vivido atualmente, dentro do 
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sistema econômico capitalista, sob o referencial teórico neoliberal, foi 
necessário ter consciência de que o/a profissional de Serviço Social deve 
ser muito cauteloso/a em sua atuação para não ser capturado/a pelas 
estratégias capitalistas. Mesmo este vivendo sob um plano neoliberalista 
cercado de uma sociedade dominante, deve-se ter uma ética emancipatória 
como pensamento e reprodução desses valores.

Considerando a indissociabilidade entre formação e trabalho 
profissional, as reflexões aqui sistematizadas tiveram o intuito de subsidiar 
o debate sobre a proteção social no Brasil, com ênfase na proteção social 
básica da política de assistência social, observando os condicionantes 
sócio-históricos que impactam diretamente na garantia dessa política 
pública, como direito social, contrapondo-se a noção fragmentada de 
ajuda pontual, benesse, assistência e ao caráter tecnicista, em pauta, no 
cotidiano das instituições. 

Os/as assistentes sociais, enquanto parte classe trabalhadora, 
integram as equipes de referência interdisciplinares dos CRAS ao exercer 
atividade remunerada, na condição de servidores públicos. Inseridos/as nestas 
equipes de referência, desenvolvem competências profissionais e atribuições 
privativas, considerando as referências constantes na Lei de Regulamentação 
da Profissão (Lei 8.662/1993) e no Código de Ética do/a Assistente Social 
(1993), participando diretamente nos processos de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação.

Entre as atribuições privativas exercidas pelos/as profissionais 
consta a supervisão direta de estágio, desenvolvida a partir da constituição 
da tríade formada por acadêmicos/as e supervisores de campo e 
acadêmicos/as. Trata-se de um espaço profícuo de articulação teórico-
prática uma vez que possibilita o diálogo frequente sobre questões de 
natureza social, política, econômica e cultural, presente na sociedade, as 
quais impactam diretamente nos territórios de referência dos CRAS, na 
organização interna dessas unidades públicas, no trabalho desenvolvidos 
pelos/as profissionais e na vida cotidiana dos sujeitos usuários/as cidadãos 
de direito. 

Em meio às contradições presentes na sociedade de classe, as 
quais repercutem diretamente na garantia da proteção social básica 
a partir dos CRAS, a defesa intransigente dos valores e princípios 
constantes no projeto ético–político profissional traduz-se em pauta 
permanente, para a formação e trabalho profissional dos/as assistentes 
sociais, objetivando contribuir para a construção de um novo projeto 
societário, sem exploração, alienação, concentração e discriminação de 
qualquer natureza.
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2. OS PROCESSOS DE VIOLÊNCIA E O SEU 
ENFRENTAMENTO PELA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE AS 
EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Jaina Raqueli Pedersen27

Monique Soares Vieira28

RESUMO: Este texto possui a intencionalidade de refletir acerca das experiências 
de Estágio Supervisionado em Serviço Social na Proteção Social de Média e Alta 
Complexidade da Política de Assistência Social, no município de São Borja. Adentrar 
os labirintos erigidos sobre a complexidade envolta na violência em suas múltiplas 
expressões e o seu enfrentamento pelas políticas sociais públicas, em destaque, a Política 
de Assistência Social, requer apreender a sua multiplicidade de determinações, conexões 
e contradições, bem como os desafios e limites postos ao seu enfrentamento frente à 
sociabilidade do capital. As vivências de Estágio Supervisionado em Serviço Social no 
CREAS e na Casa Acolhida possibilitam construir mediações entre a realidade e as teorias 
analíticas que iluminam o trabalho profissional do/a Assistente Social. As contribuições 
das reflexões desenvolvidas buscam oportunizar um debate crítico à luz do materialismo 
histórico-dialético sobre a violência, destacando-se os processos interventivos diante do 
desmonte dos direitos sociais e da banalização da condição humana.

Palavras-Chave: Violência; Proteção Social Especial da Política de Assistência Social; 
Estágio Supervisionado em Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO 

“Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la”. 
Bertold Brecht

O cenário contemporâneo é um enredo de grave desrespeito 
e violação aos direitos humanos. O agravamento das desigualdades 
sociais vem acarretando não somente no empobrecimento material dos 
indivíduos, mas também espiritual, aviltando-lhes as possibilidades de 
desenvolver suas habilidades físicas e espirituais. 

As desigualdades não se encerram apenas no âmbito 

27  Mestre e Doutora em Serviço Social.  Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/
Opressão. E-mail: jainapedersen@unipampa.edu.br
28  Mestre e Doutora em Serviço Social.  Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/
Opressão. Email: moniquevieira@unipampa.edu.br
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socioeconômico, mas dizem respeito às disparidades de gênero, geração 
e étnico-racial que desenham as relações na sociedade brasileira. A 
invisibilidade dessas contradições (desigualdade de classe, de gênero 
e étnico-racial) que são centrais na formação social brasileira, vem 
contribuindo para que a violência contra as mulheres, negras e pobres, seja 
cada vez mais naturalizada e escamoteada pela máscara de uma “sociedade 
sem preconceitos” e que respeita as diversidades. 

Em pleno século XXI e mesmo diante as grandes transformações e 
avanços tecnológicos e informacionais, a sociedade em geral e não somente 
a brasileira, ainda assenta-se em padrões socioculturais disseminadores 
do machismo, do patriarcado e do racismo, que, conforme Saffioti 
(2008), atuam como forças propulsoras para a propagação de uma série de 
preconceitos e práticas violentas.

As vicissitudes enfrentadas pelas famílias pobres, devido a sua 
guetificação a bairros distanciados da cidade, com a precarização dos serviços 
públicos, busca mascarar as desigualdades socioeconômicas, características 
proeminentes nesse modelo econômico. Por isso, as condições estruturais 
do capitalismo global financeirizado e o desenvolvimento tecnológico e 
informacional promovem intensas mudanças no mundo do trabalho, gerando 
a terceirização, a subcontratação, o trabalho temporário e diferentes formas de 
precarização e informalização das relações de trabalho (RAICHELIS, 2009).

O capital atua como base para a perpetuação das relações desiguais, 
produzindo, no interior de sua dinâmica, nas palavras de Iamamoto (2008), a 
banalização do humano. A invisibilidade das contradições e o esfacelamento 
de uma perspectiva igualitária, nas relações sociais, contribuem fortemente 
para o mascaramento das situações de violência. Historicamente, a questão 
da violência intrafamiliar tem sido resignada às classes sociais empobrecidas, 
ou seja, se atribui o aparecimento de tal violência à pobreza, ao desemprego, 
à vulnerabilidade social e econômica dos sujeitos.

Nessa perspectiva, o presente capítulo tem a intencionalidade de 
discorrer sobre as experiências do Estágio Supervisionado em Serviço Social 
na Proteção Social de Média e Alta Complexidade da Política de Assistência 
Social, no município de São Borja, trazendo em seu corpus reflexões sobre os 
processos de violência vivenciados pelos segmentos sociais mais suscetíveis 
historicamente à violação de direitos (crianças, adolescentes, idosos, 
mulheres, pessoas com deficiência, população negra e LGBTT - Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).

Para tanto, parte-se da concepção que o atual enfrentamento 
à violência rege um enredo que engloba não somente a penalização 
criminalizadora dos/as autores/as da violência, mas também a desproteção 
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dos sujeitos que sofrem as múltiplas expressões de violência. Para as 
“vítimas”, são designados dois tipos de ação: a responsabilidade pela 
produção de provas e a proteção advinda de um sistema estatal incapaz 
de atendê-las na integralidade que a complexidade dessa violência requer.

Embora o modelo de enfrentamento estatal à violência estruture-se 
na fetichização da militarização29, a Política de Assistência Social por meio 
dos serviços da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade), 
vem buscando atuar na superação das situações de violações aos direitos 
humanos e no fortalecimento da função protetiva da família. 

Contudo, a atual quadra histórica desafia os serviços de atendimento 
a reinventar suas práticas institucionais e profissionais. Exige reflexão, mas 
também ousar, criar mediações que transcendam o praticismo e o imediatismo 
de intervenções burocráticas e mecânicas. A busca consiste na garantia dos 
direitos humanos e, portanto, é momento de acolher, humanizar e lutar.

Para contemplar as discussões, o artigo está estruturado da seguinte 
forma: Primeiramente o eixo de discussão centra-se na reflexão sobre os 
processos de violação de direitos que assolam sujeitos e famílias na cena 
contemporânea, trazendo as ações da Política de Assistência Social, por meio 
da proteção social especial, que visam à superação das situações vitimizadoras 
aos segmentos sociais historicamente vulneráveis às expressões da violência.

Em um segundo momento discorre-se sobre as contribuições 
do Estágio Supervisionado no Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social e na Casa de Acolhida, mediando, em discussões 
reflexivas, os desafios postos diante da complexidade das demandas 
atendidas pela Proteção Social Especial e suas repercussões para a 
formação e o trabalho profissional dos/as Assistentes Sociais.

2. OS PROCESSOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E 
O SEU ENFRENTAMENTO PELA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

O debate sobre a violência, no atual contexto societário, requer 
apreender suas manifestações no âmbito privado, ou seja, no seio da 
família, em que historicamente se reforçam estereótipos que tendem a 

29 Para Iasi (2018), a atual Política de Segurança Pública assume uma forma militarizada, 
escamoteando que o real e efetivo enfrentamento à violência urbana, que deve perpassar por 
uma intervenção político-social estruturante das relações sociais e não superficial e violadora 
de direitos da população pobre e guetificada dos grandes centros urbanos, a exemplo, do que 
vem acontecendo com as intervenções do exército na cidade do Rio Janeiro.
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naturalizar as relações de opressão e assimetria, entre homens e mulheres e 
entre adultos e crianças, atribuindo às mulheres e crianças, conforme Strey 
(1998), a submissão, a fragilidade e a dependência. 

Portanto, é mister considerar que entre os desafios contemporâneos 
para o enfrentamento às expressões da violência está em concebê-la como 
fenômeno que perpassa todas as relações sociais – sem distinção de classes, 
credos, etnias, etc. – e que a família é lócus privilegiado para seu acometimento 
e perpetuação quando suas expressões atingem mulheres, crianças, idosos e 
população LGBTT. Para tanto, é imprescindível considerar que

[...] a violência se apresenta de forma diferenciada para homens 
e mulheres, pois, enquanto o homem, sofre a violência nas 
ruas, nos espaços públicos, via de regra praticada por outro 
homem, a mulher, na maioria absoluta dos casos, torna-se 
vítima da violência masculina, primeiramente dentro de 
casa, no espaço privado, e seus agressores, geralmente, são 
(ou foram) seus namorados, maridos, filhos, companheiros, 
amantes ou indivíduos outros de alguma forma seus 
conhecidos. Ocorre com mulheres, independentemente, 
de suas idades, graus de instrução, classe sociais, raça e 
orientação sexual [...] (OSTERNE, 2007, p.170). 

Reafirma-se que a produção e reprodução da violência intrafamiliar 
está atrelada a padrões machistas, conservadores, patriarcais e sexistas 
de segregação e discriminação dos segmentos sociais supracitados. Tais 
padrões normativos ditam comportamentos e valores na sociedade, 
condicionando o acometimento da violência em suas múltiplas expressões 
nas relações interpessoais. 

O caldo cultural machista da sociedade brasileira faz com que 
valores e posturas conservadoras interajam e sejam interpenetadas 
no cotidiano das relações, incidindo para a reprodução da violência e 
construindo diferenciações assimétricas de gênero e geração. Salienta-se 
que o modo de produção capitalista fortalece as relações assimétricas e os 
abusos, uma vez que

no mundo dominado pelos interesses do capital, os vínculos 
morais foram se deteriorando, pela substituição dos 
valores humanos pelos valores próprios da coisificação e 
mercantilização das relações: o individualismo, o egoísmo, 
a competição, a propriedade privada. Nessa lógica, o 
indivíduo tem valor pelo que tem. Assim, todo o sujeito é 
transformado em comerciante, uma vez que no contexto 
capitalista as relações sociais entre as pessoas têm como base 
o valor de troca – a força cega que as domina (VINAGRE, 
2013, p.110). 

A tríade composta pela simbiose capitalismo-racismo-patriarcado 
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forja historicamente os valores que regem as relações sociais. Desse 
modo, mulheres, negras e pobres são mais suscetíveis à violência, quando 
crianças e adolescentes,  isso é ainda maior. Ainda que a vitimização seja 
um fenômeno multidimensional e transversal, acometendo todas as classes 
sociais, as situações de pobreza corroboram para que esse fenômeno. 
Nesse sentido, assevera-se que 

[...] a família está inserida numa realidade político-sócio-
econômica, enfim está mergulhada no caso brasileiro, numa 
sociedade capitalista extremamente excludente, espoliadora, 
que nunca se ocupou de forma lúcida, real, sem fetiches, da 
questão social. Não se trata de uma genérica erradicação 
da pobreza, mas de uma verdadeira política de pleno 
emprego, de saúde, moradia e principalmente de educação 
(VERONESE, 1999, p.123).

A pobreza não é o único fator que contribui para a vitimização, mas 
incide para o seu acometimento. Além disso, é importante ressaltar que são 
diversas determinações que culminam para a produção e reprodução da 
violência no interior do núcleo familiar em suas mais diversas expressões. 
Lidchi (2011, p.45),  ao discutir a relação entre abuso sexual e condições 
socioeconômicas precárias, lembra que 

[...] em uma das primeiras palestras que fiz no Brasil, uma 
pessoa me perguntou “então você está dizendo que nas 
famílias pobres existe mais abuso e maus tratos?” Não é 
isso que estou afirmando, mas o que acontece é que existe 
maior vulnerabilidade nessas famílias porque elas têm mais 
problemas para enfrentar. Sabemos que o número de fatores 
de risco aumenta a vulnerabilidade de uma família no sentido 
de não poder cuidar bem de seus filhos. 

A violência intrafamiliar é perpassada por uma multiplicidade de 
determinações que são de dimensão social (desigualdades, discriminação, 
preconceito), cultural (machismo, patriarcado e sexismo), econômica 
(violência estrutural, condições precárias de vida, desemprego, 
subemprego), ética (internalização de valores de consumo e de coisificação 
do corpo da criança que se transforma em mercadoria) e política (ausência 
e/ou ineficácia dos mecanismos de proteção, atendimento integralizado, 
responsabilização do Estado, etc.). 

Outro fator importante, de acordo com Ianni (2004), que corrobora 
para a tríade globalização/urbanização/violência urbana, compreende a 
segregação espacial e social de indivíduos, em territórios com altos índices 
de violência, pobreza, elevação do índice de desemprego e com baixo ou 
nenhum acesso às condições básicas de vida. Assis e Avanci (2009, p.80) 
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consideram que a “pobreza afeta a população infanto-juvenil por meio do 
impacto no comportamento parental e na deterioração de infra-estrutura 
físicas e sociais da comunidade”.

Ressalta-se ainda, que as condições de miserabilidade a que estão 
expostas diversas famílias brasileiras, frutos das condições degradantes a 
que a classe trabalhadora vem sofrendo desde a adoção, na década de 1990, 
das medidas neoliberais que impactaram profundamente na reorganização 
do mundo do trabalho, do orçamento e financiamento das políticas sociais 
e na destruição dos direitos sociais. 

A criminalização da pobreza não é um fenômeno recente, data do 
século XVII, com as Leis dos Pobres (Poor Law) na Inglaterra, agravando-se 
a partir da década de 1970 com a crise orgânica do capital, que intensificou 
as formas de controle social. Wacquant (1999), ao analisar a emergência 
de um Estado Penal em substituição ao Estado de Providência ou Social, 
que atinge a todas as esferas da vida social, considera que a criminalização 
dos indivíduos e populações acontece apenas com aqueles que não são 
funcionais a ordem do capital.

Ianni (1992) e Iamamoto (2012, p.48) são contundentes ao 
inferir que hordienamente existe uma forte tendência de naturalizar 
as desigualdades sociais, que têm sido enfrentadas “seja por meio de 
programas focais de combate à pobreza, seja pela violência dirigida aos 
pobres, articulando repressão e assistência focalizada”. Assim, conforme 
Iamamoto (2012), o enfrentamento da “questão social” e suas múltiplas 
expressões acontecem por meio do binômio assistência focalizada/
repressão, com o reforço do braço coercitivo do Estado em detrimento 
da constituição do consenso necessário ao regime democrático.

Ainda que a violência intrafamiliar seja transversal em toda a 
sociedade, as classes mais empobrecidas apresentam vulnerabilidade 
maior para o seu acometimento, revelando que a maioria das famílias 
atendidas pela Proteção Social Especial são pertencentes aos estratos 
socioeconômicos mais vulneráveis, expressando assim a população alvo 
das ações da Política de Assistência Social.

Desde 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), em 2005, da Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social (NOB SUAS) e, em 2009, da Tipificação 
Nacional do Serviços Sociassistenciais, com última atualização em 2014, 
a Política de Assistência Social vem buscando dirimir a construção de 
uma perspectiva de atendimento integralizador às situações de violação de 
direitos, ocasionadas por diversos fatores que imprimem o cenário atual de 
desproteção da família no Brasil.
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Atenta a conjuntura nacional, a construção da Política de 
Assistência Social considerou três vertentes de proteção social:

[...] as pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo 
de apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a 
capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da 
vida das pessoas, pois é nele que riscos, vulnerabilidades se 
constituem (BRASIL, 2004, p.15).

A Política de Assistência Social (2004, p.16) tem como primazia, em 
suas ações, a “atenção às famílias, e seus membros, a partir do seu território 
de vivência, com prioridade àqueles com registros de fragilidade e presença 
de vitimizações entre seus membros”. O princípio da territorialização 
busca reconhecer a presença dos diversos fatores que incidem para que o 
indivíduo e sua família encontrem-se em situação de vulnerabilidade. Além 
disso, esse princípio possibilita apreender o território, não somente como um 
espaço físico, mas sim um lugar no qual as relações sociais se manifestam, 
possibilitando planejar a localização da rede de serviços a partir dos territórios 
com maior incidência de vulnerabilidade e riscos (BRASIL, 2004).

Para tanto, sua estrutura organizacional centra-se em duas 
Proteções Sociais: Proteção Social Básica (atua na prevenção por meio de 
ações que buscam o desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários) e a Proteção Social 
Especial, dividida em duas: Média Complexidade (realiza atendimentos 
às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos) e Alta Complexidade 
(caracteriza-se pela proteção integral – moradia, alimentação, higienização 
e trabalho protegido para famílias e indivíduos com os vínculos familiares 
e comunitários rompidos).

É importante enfatizar que a Proteção Social Especial, sendo uma 
modalidade de atendimento assistencial, tem como sujeitos de suas ações

[...] famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, 
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
São serviços que requerem acompanhamento individual 
e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma 
forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios 
e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e 
efetividade na reinserção almejada. Os serviços de proteção 
especial têm estreita interface com o sistema de garantia de 
direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e 
compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e 
outros órgãos e ações do Executivo (BRASIL, 2004, p.37).
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Os serviços da Proteção Social Especial estão organizados da 
seguinte forma:

II - Serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade: a) Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); b) 
Serviço Especializado em Abordagem Social; c) Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 6 d) Serviço 
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias; e) Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua. III - Serviços de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade: a) Serviço de 
Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- abrigo institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. b) Serviço de Acolhimento 
em República; c) Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora; d) Serviço de Proteção em Situações de 
Calamidades Públicas e de Emergências (BRASIL, 2015, 
p.05-06).

A constituição dessa vasta gama de serviços no âmbito da Proteção 
Social Especial representa um desafio, pois deve superar a espontaneidade 
do cotidiano, buscando apreender a totalidade que engendra cada situação 
de violação de direitos. A espontaneidade é apreendida, segundo Heller 
(1982), como uma característica dominante da vida cotidiana. Juntamente 
com o imediatismo, corrobora para a naturalização dos modos de ser da 
sociedade capitalista, incidindo em processos interventivos imediatistas, 
com ações quase irrefletidas, restritas ao cumprimento de tarefas rotineiras, 
abstraindo das respostas dadas ao enfrentamento das expressões da 
“questão social” às mediações capazes de apreender o movimento do real 
na sua complexidade e totalidade.

A atenção às situações de violência no âmbito da proteção 
social especial deve primar pela atenção especializada, qualificação do 
atendimento; território e localização; acesso a direitos socioassistenciais; 
centralidade na família; mobilização e participação social; e trabalho em rede 
e interdisciplinaridade (BRASIL, 2011). Assim, o atendimento expressa sua 
funcionalidade no sentido de ofertar aos sujeitos e suas famílias serviços 
continuados e de qualidade, buscando intervir no conjunto de fatores que 
atuam como desencadeantes das situações de violência, elaborar estratégias 
para o seu rompimento e prevenir a sua reincidência.

Ressalta-se que cabe as equipes profissionais dos serviços 
socioassistenciais de média e alta complexidade reconhecer as singularidades 
de cada família e definir a metodologia de trabalho social. A autonomia 
dos/as profissionais possibilita que a construção das metodologias de 
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intervenção seja mais dinâmica e envolva a família durante todo o processo. 
Nessa perspectiva, o trabalho com as famílias não deve abranger somente 
a violência, mesmo considerando sua centralidade, mas também estender 
a outros aspectos que engendram seu acometimento e superação: relações 
de gênero, geracionais, trabalho e geração de renda, cidadania, subjetividade 
social, etc. A construção de uma metodologia a partir de uma perspectiva: 

[...] que se diria crítica em relação ao trabalho com as famílias, é 
preciso basicamente tomá-las como um espaço a ser cuidado, 
sujeito de direitos, e não um objeto, um instrumento para 
diminuir conflitos resultantes das carências não-atendidas. 
Isso significa reconhecer que as transformações societárias 
levaram a construção, hoje, de uma família fragilizada e 
vulnerável, com menos capacidade de enfrentar as situações 
cotidianas (MIOTO, 2004, p.16). 

Cabe ao CREAS e a Casa de Acolhida realizar a escuta protetiva 
e apreender as relações familiares na sua totalidade e, a partir disso, 
traçar os objetivos e metas do Plano Individual de Atendimento (PIA). 
A construção do PIA deve contar não somente com a participação dos 
indivíduos com direitos violados, mas também de sua família, entendendo 
que a construção coletiva possibilitará que ambos os sujeitos tenham 
protagonismo e atuação ativa na discussão e estabelecimento dos objetivos 
e metas a serem alcançados. 

No entanto, o atendimento integralizado não se restringe aos 
processos de trabalho da equipe do CREAS e Casa de Acolhida, pois a 
efetividade das ações da Proteção Social Especial depende profundamente 
das articulações com a rede de proteção. Ou seja, a edificação de respostas 
com impactos significativos na vida da população usuária requer uma rede 
de serviços socioassistenciais e do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 
que acolha não a violência, mas sim os sujeitos que a vivenciam.

Por seu fenômeno de múltiplas faces e recoberto por mitos e tabus, 
o enfrentamento à violência intrafamiliar requer um trabalho articulado em 
que os sujeitos sociais ampliem os espaços para a discussão, reconhecendo 
as limitações de cada instituição, mas, principalmente, estabelecendo uma 
relação dialógica para identificar as possibilidades, organizando, desse 
modo, respostas efetivas no âmbito da atenção a população usuária da 
Proteção Social Especial.

A consolidação da Política Municipal de Proteção requer não 
somente a disponibilidade de serviços, ainda que isso seja fundamental, 
mas também a garantia da qualidade de tais ações. O atendimento 
especializado numa perspectiva de integralidade, que apreenda os sujeitos 
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na sua totalidade, requer a constituição de uma rede de atenção capaz de 
acolher, escutar e proteger, prevenindo revitimizações. 

3. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO 
SOCIAL NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL

No município de São Borja, considerando a proteção social 
especial de média e alta complexidade existem três serviços: o CREAS 
(média complexidade), a Casa de Acolhida (alta complexidade) e o 
Asilo para idosos/as (alta complexidade). Neste artigo, dar-se-á ênfase 
para os dois primeiros serviços, buscando evidenciar as possibilidades e 
contribuições do estágio supervisionado em Serviço Social nestes espaços 
sócio- ocupacionais do/a Assistente Social.

Sobre o estágio supervisionado em Serviço Social do Curso de 
Serviço Social da Unipampa, é importante destacar que ele ocorre no 6º e 
7º semestre, com uma carga horária total de 450 horas (225 horas em cada 
estágio, sendo 195 horas de supervisão de campo e 30 horas de supervisão 
acadêmica)30. Participam do processo de supervisão o/a estagiário/a, 
supervisor/a acadêmico/a e o/a supervisor/a de campo, contribuindo 
significativamente para o desenvolvimento das competências profissionais 
do/a assistente social. Por envolver assistentes sociais no exercício da 
docência, bem como assistentes sociais inseridos em diversas instituições 
e políticas públicas, o processo de supervisão integra a formação e o 
trabalho profissional, ou seja, é a mediação entre um e outro.

O estágio supervisionado é componente curricular obrigatório no 
processo formativo e pressupõe supervisão sistemática, a qual é realizada por 

[...] professor supervisor e pelo profissional de campo, através 
da reflexão e do acompanhamento e sistematização com 
base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre 
Unidade de Ensino e Unidade de Campo de Estágio, tendo 
como referência a Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação 
da Profissão) e o Código de Ética do profissional (1993) 
(ABEPSS, 1997, p. 71).

 
Quando os/as discentes ingressam na instituição para a 

realização dos estágios supervisionados I e II, iniciam com o processo 

30 A carga horária de estágio aqui considerada diz respeito ao previsto no PPC do curso 
vigente para as turmas que ingressaram até o ano de 2016. No novo PPC (aprovado no 
ano de 2016) a carga horária total de estágio é de 570 horas.
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de observação e apropriação da instituição (seu histórico, território 
onde está inserida, documentos institucionais, objetivos e finalidades, 
demandas institucionais, serviços prestados, recursos institucionais, 
etc.), do Serviço Social na instituição (histórico e trabalho desenvolvido 
pelo/a assistente social considerando objetivos e instrumentos de 
trabalho), do perfil dos/as usuários/as e as expressões da “questão 
social” vivenciadas no cotidiano dos/as mesmos/as, ou seja, “o estágio 
possibilita ao aluno uma identificação com o mundo profissional e com a 
dinâmica social” (LEWGOY, 2013, p. 79). Ou seja, o desenvolvimento do 
estágio e da supervisão possibilitam aos/as estagiários/as um conjunto 
de conhecimentos e informações sobre as dificuldades, desafios e 
contradições que se manifestam no cotidiano das instituições e do trabalho 
profissional do/a assistente social. Percebem o quanto a qualidade do 
trabalho e as possibilidades de atendimento das necessidades sociais dos 
usuários dependem da autonomia dos/as profissionais, da qualificação 
e capacitação da equipe de profissionais e do investimento de recursos 
humanos e materiais no conjunto das políticas sociais.

Quando os/as estagiários/as se aproximam do final do estágio I, são 
instigados a apresentar possíveis atividades que podem ser desenvolvidas 
na instituição através de um projeto de intervenção, considerando as 
possibilidades de trabalho do Serviço Social. 

O conhecimento e a problematização da realidade nos 
campos de estágio, pela familiarização com a instituição, com 
os programas e projetos, com a política social e ainda com a 
identificação das expressões da questão social, são elementos 
constitutivos de intervenção e elaboração do projeto de 
intervenção pelo aluno. Nesse percurso, é necessário que 
a tríade supervisores de campo, acadêmico e estagiário 
planejem, executem e registrem o que fazem (LEWGOY, 
2013, p. 78). 

O planejamento do projeto de intervenção deve considerar as 
necessidades sociais dos/as usuários/as ainda não atendidas e/ou as 
necessidades dos/as profissionais e da instituição como um todo, levando 
sempre em conta os valores e princípios do Código de Ética Profissional 
do/a assistente social.

Nesta perspectiva, considerando a inserção de acadêmicos/as no 
CREAS do município de São Borja, é importante destacar que além da 
importante contribuição desta instituição na formação dos/as estagiários/as, 
o processo de estágio também contribui para qualificar o cotidiano de trabalho 
da instituição, visto que os sujeitos envolvidos são instigados a coletivamente 
estudar, desvendar, analisar e intervir na realidade de maneira crítica e propositiva. 
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Considerando os diferentes processos de trabalho nos quais o/a assistente social 
se insere, estagiários/as e supervisores são desafiados a compreender como 
a “questão social” se manifesta no cotidiano dos/as usuários/as, tendo que 
construir estratégias de intervenção diante das diversas situações de ameaça 
e/ou violação de direitos. Este processo de conhecimento e intervenção 
na realidade é mediado pelas competências teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa do Serviço Social, as quais “são fundamentais 
para que os profissionais possam refletir sobre a sua intervenção e recusar 
uma intervenção profissional baseada na reprodução automática de ações 
meramente conservadoras de nossa herança cultural” (SANTOS, 2013, p. 29). 

[…] o perfil do/a assistente social para atuar na política 
de Assistência Social deve afastar-se das abordagens 
tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que reforçam 
as práticas conservadoras que tratam as situações sociais 
como problemas pessoais que devem ser resolvidos 
individualmente. O reconhecimento da questão social 
como objeto de intervenção profissional (conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS), 
demanda uma atuação profissional em uma perspectiva 
totalizante, baseada na identificação dos determinantes 
socioeconômicos e culturais das desigualdades sociais. A 
intervenção orientada por esta perspectiva crítica pressupõe 
a assunção, pelo/a profissional, de um papel que aglutine: 
leitura crítica da realidade e capacidade de identificação das 
condições materiais de vida, identificação das respostas 
existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil, 
reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas de 
luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de seus 
direitos; formulação e construção coletiva, em conjunto com 
os/as trabalhadores/as, de estratégias políticas e técnicas 
para modificação da realidade e formulação de formas de 
pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos 
financeiros, materiais, técnicos e humanos necessários à 
garantia e ampliação dos direitos (CFESS, 2011, p.18).

Atualmente, de acordo com a Resolução nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
organizados por níveis de complexidade do SUAS (Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade), estão 
previstos, no âmbito do CREAS, os seguintes serviços: Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social 
a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço 
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 



120 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Cada um desses serviços possui sua complexidade, haja vista 
as características das demandas atendidas, o perfil dos/as usuários/as, 
bem como o atendimento e acompanhamento realizados pela equipe de 
profissionais. No entanto, os/as discentes que ingressaram nos últimos 
anos para a realização dos estágios I e II estão sendo mobilizados e 
instigados para estudar e se apropriar de maneira mais particular das 
demandas relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, mulheres 
e idosos31, bem como das demandas relacionados aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas.  

Quanto às diferentes formas de violência, os/as estagiários/as 
são desafiados/as a estudar suas diversas determinações e mediações para 
assim compreender e intervir na singularidade de cada caso encaminhado e 
atendido pela instituição. Para isso, a competência teórico-metodológica é 
de fundamental importância, pois é através dela que os/as estagiários/as 
e profissionais conseguem “[...] fundamentar sua leitura da realidade. [...] 
Quanto maior o conhecimento teórico, mais amplo será a cadeia de mediações 
e maiores as possibilidades encontradas para a intervenção”, possibilitando a 
escolha de instrumentos e técnicas capazes de materializar a intencionalidade e 
a direção social empreendida na ação (SANTOS, 2013, p. 29).

Nesse sentido, estudar as relações de exploração/opressão é de 
fundamental importância para cada acadêmico/a que ingressa no CREAS 
para realização do seu estágio, no que diz respeito a necessidade de se 
apropriar dos estudos e discussões sobre as relações desiguais de gênero, 
de classe, de raça/etnia, de geração e de orientação sexual. Como refere 
Saffioti (2001), não se pode compreender as diversas formas de violência 
de forma fragmentada, separando relações interpessoais e estruturais, sob 
pena de se perder a visão da sociedade como totalidade.

Ao participar do acolhimento e atendimento prestado aos usuários/as em 
situação de violência bem como suas respectivas famílias, os/as estagiários/as se 
aproximam de um universo de instrumentos e técnicas de trabalho, contribuindo 
para o desenvolvimento da competência técnico-operativa, fundamental para o 
trabalho profissional. Realizam observações, entrevistas, visitas domiciliares e 
institucionais, estudos sociais; participam de reuniões de equipe para estudo de 
casos; auxiliam no preenchimento de prontuários e formulários; contribuem 
com a elaboração de documentos profissionais a exemplo de relatórios, 
laudos e pareceres, já que grande parte da demanda tem relação direta com 
o Ministério Público e Judiciário, entre tantas outras atividades fundamentais 

31 Tais demandas são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, 
Delegacia de Polícia e, também, por denúncias anônimas ou busca espontânea por parte 
dos/as usuários/as.
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no processo de conhecimento e intervenção diante da realidade apresentada 
pelos/as usuários/as. 

Dentre as várias atividades desenvolvidas pelos/as acadêmicos/as 
através dos projetos de intervenção, destacam-se aqui as propostas executadas 
fora dos muros da instituição, ou seja, que têm como lócus principal escolas 
do município de São Borja e crianças e adolescentes como público alvo. 
Tratam-se de ações que visam levar para crianças e adolescentes um conjunto 
de informações sobre as diferentes formas de violência, especialmente 
aquelas que vitimizam crianças, adolescentes e mulheres, com vistas a 
realizar um trabalho preventivo.  

A outra demanda expressiva atendida pelo CREAS diz respeito 
aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas32, a qual 
vem desafiando toda a equipe de profissionais para o desenvolvimento 
de um trabalho que de fato possa se materializar numa perspectiva 
educativa, pedagógica e não mais punitiva. Dentre os serviços ofertados 
pelo CREAS este é o que apresenta, segundo relatórios e relatos 
dos/as profissionais, maior número de usuários (55 adolescentes 
em julho de 2017). Durante o processo de estágio, acadêmicos/as 
e supervisores/as vêm observando e problematizando o quanto a 
intervenção da instituição e, especialmente, do Serviço Social tem 
se limitado ao cumprimento da demanda institucional, ou seja, 
ao preenchimento do PIA (Plano Individual de Atendimento), 
encaminhamento dos/as adolescentes para as instituições onde irão 
cumprir a medida socioeducativa e elaboração e encaminhamento de 
relatórios para o judiciário. Ou seja, o atendimento individualizado 
e/ou até mesmo grupal, de forma continuada para os usuários, não 
tem sido possível, devido, especialmente, ao excesso de demandas 
e poucos profissionais na instituição. Com isso, o desvendamento e 
compreensão das situações vivenciadas por cada adolescente e família 
na sua singularidade ficam comprometidos.

Diante disso, algumas iniciativas dos/as estagiários/as têm sido 
voltadas diretamente para os/as adolescentes e outras para as instituições 
que os/as acolhem. Quanto aos/as adolescentes busca-se, através de 
atendimentos individualizados e grupais, desvendar e refletir sobre os 
processos sociais vivenciados pelos mesmos e que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para a ocorrência do ato infracional. “As filiações de classe, 
etnia, gênero, as vivências familiares, os momentos históricos e o contexto 

32  As medidas são aplicadas quando verificada a prática de ato infracional por 
adolescente. 
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social em que se inserem são elementos significativos nas vivências de 
cada adolescente” (COSTA, 2015, p. 66). 

Destaca-se que roubar, traficar e matar, por exemplo, são ações 
imediatamente entendidas como escolhas do adolescente. No entanto, as 
escolhas são mediadas pelo contexto social onde estão inseridos, bem como 
pelas vivências e experiências, já que não existe uma forma ou condição 
única de viver a adolescência. Há que se destacar também que a infração, em 
muitos casos, é praticada por adolescentes como a única forma encontrada 
para manifestarem seus ideais e conquistar bens materiais, satisfazendo suas 
necessidades pessoais e grupais (SILVA; LEHFELD, 2015).

Outra iniciativa trata-se do acompanhamento dos/as adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa nas instituições onde eles 
desenvolvem as atividades, o que se justificativa pela perspectiva punitiva 
com que a maioria dos adolescentes são recebidos nas instituições, tendo 
que realizar tarefas e serviços que não correspondem as diretrizes do 
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). Nestas 
instituições, os adolescentes são cobrados a capinarem terreno, limpar 
banheiros, limpar vidros, etc. Nesse sentido, o acompanhamento e diálogo 
com os/as profissionais das instituições onde a medida sócioeducativa é 
cumprida contribuem para o planejamento e monitoramento das atividades 
desenvolvidas pelos/as adolescentes, qualificando assim a execução das 
medidas socioeducativas numa perspectiva pedagógica.

No que se refere à Casa de Acolhida do município de São Borja, 
destaca-se que é uma instituição pública municipal, que presta seus serviços 
na modalidade de Abrigo Institucional, conforme prevê o documento de 
Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças 
e Adolescentes (2008).  Atende crianças e adolescente de 0 a 18 anos 
(meninas e meninos), que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou 
autoridades competentes, tendo capacidade para acolher no máximo 20 
crianças e adolescentes. 

A instituição foi fundada no ano de 2003 e desde 2009 vem passando 
por adequações pautadas nas orientações Técnicas para os Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes. A Casa de Acolhida realiza 
seu trabalho em parceria com outras instituições, com o Poder Judiciário, 
o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Brigada 
Militar, a Coordenadoria Estadual de Educação, as Secretarias Municipais 
de Saúde, Educação e Assistência Social, considerando os CRAS e o 
CREAS do município. 

Como um serviço que se vincula a modalidade de Abrigo 
Institucional, deve oferecer 



123ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

acolhimento, cuidado e espaço de desenvolvimento 
para grupos de crianças e adolescentes em situação de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 
de cuidado e proteção. [...] funcionando como moradia 
provisória até que seja viabilizado o retorno à família de 
origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para 
família substituta (CONANDA; CNAS, 2008, p. 29). 

As principais motivações para o acolhimento institucional 
observadas por estagiários/as e supervisores/as, considerando as situações 
vivenciadas por crianças e adolescentes são: violência física e psicológica, 
situação de risco, maus tratos, negligência e abandono, violência e abuso 
sexual, situação de drogadição e prostituição. Tais situações não podem 
ser compreendidas de forma imediata, sem considerar as condições e 
modo de vida de cada família, que vivem no cotidiano os rebatimentos 
das mais diversas expressões da “questão social”, como, por exemplo, a 
pobreza, o desemprego e/ou inserção precária no mercado de trabalho, 
precárias condições de moradia, baixa escolaridade, histórico de violência 
e/ou conflito familiar e dificuldade de acessar os serviços das diferentes 
políticas sociais, o que contribui para que muitas das necessidades sociais 
não sejam atendidas. 

Por falar em pobreza, o artigo 23 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) diz que “a falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar” 
(BRASIL, 1990, s/p). No entanto, pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Conselho Nacional do Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA), em 2003, apontou que 50,1% 
das crianças e dos adolescentes foram abrigados por motivos relacionados 
à pobreza e 24,1%, exclusivamente, em função da situação de pobreza de 
suas famílias.   

Outro desafio, diz respeito ao tempo em que crianças e adolescentes 
permanecem em acolhimento, pois a Lei 12.010, de agosto de 2009, definia 
um tempo de permanência que não podia se prolongar por mais de dois 
anos. Recentemente, a partir da Lei 13.509, de novembro de 2017, o limite 
desse tempo foi reduzido para 18 meses. Pesquisa realizada pelo IPEA, 
em 2004, identificou um descompasso entre a legislação e a realidade 
nos serviços prestados pelas instituições de acolhimento, já que muitas 
crianças e adolescentes permanecem acolhidas por um tempo superior 
ao estabelecido na legislação. Dessa forma, compromete-se o direito à 
convivência familiar e comunitária.

Esse prolongamento na permanência de crianças e adolescentes 
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nas instituições de acolhimento também é observado em algumas situações 
atendidas pela Casa de Acolhida de São Borja, constituindo-se num 
desafio que não pode ser tomado isoladamente, já que outras dificuldades 
se fazem presentes no cotidiano de trabalho dos/as profissionais. 

Dentre as dificuldades destaca-se, por exemplo, a (in)
disponibilidade de veículo para realização de visitas domiciliares, tendo 
em vista que este pode ser acessado apenas uma vez por semana, pois 
é dividido com outra instituição da política de assistência social. Assim, 
o trabalho com as famílias que tiveram suas crianças e adolescentes 
acolhidos fica comprometido, uma vez que é necessário se aproximar e 
conhecer as famílias para desvendar e intervir nos processos de violação 
de direitos que resultaram no afastamento de filhos e filhas.

Tendo em vista esta dificuldade, estagiários/as já desenvolveram 
projetos de intervenção com o objetivo de contribuir para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários dos sujeitos envolvidos, realizando 
atendimentos individualizados e grupais (as intervenções grupais ocorriam 
geralmente quando a família vinha até a instituição para visitar seu filho/a), 
visitas domiciliares e passeios com as crianças e adolescentes, visando o 
convívio e socialização dos mesmos. Tais iniciativas buscavam contribuir 
para garantir o princípio da provisoriedade do afastamento do convívio 
familiar, ou seja, “esforços devem ser empreendidos para viabilizar, no 
menor tempo possível, o retorno ao convívio familiar, prioritariamente 
na família de origem e, excepcionalmente, em família substituta” 
(CONANDA; CNAS, 2008, p. 7).

Outro desafio diz respeito à necessidade de capacitação e qualificação 
da equipe de profissionais, especialmente dos educadores/cuidadores que 
demonstram maiores dificuldades para compreender os processos sociais 
vivenciados pelas famílias que tiveram suas crianças e/ou adolescentes 
acolhidos. Consequentemente; o acolhimento, cuidado e atenção para com 
as necessidades básicas dos/as usuários/as também ficam comprometidos. 
Nessa perspectiva, projetos de intervenção já foram desenvolvidos 
tendo como público alvo os/as cuidadores/as, trazendo informações e 
conhecimentos atualizados para que os/as mesmos/as pudessem repensar 
e qualificar o seu trabalho na instituição. Como refere o documento de 
Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento, é preciso “dispor 
de cuidadores educadores com capacitação para a realização de acolhida 
afetuosa e segura de crianças e adolescentes, [...] qualificados, capazes 
de dialogar sensivelmente com crianças e adolescentes nesse momento 
que envolve ruptura, incerteza, insegurança e transição” (CONANDA; 
CNAS, 2008, p. 12).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O desenvolvimento do estágio supervisionado por parte dos/as 
acadêmicos/as do curso de Serviço Social da UNIPAMPA nos serviços 
de proteção social especial da política de assistência social tem sido de 
fundamental importância no processo de formação dos/as mesmos/as. A 
aproximação com o cotidiano de trabalho das instituições, com o trabalho 
profissional do/a Assistente Social, com as demandas dos/as usuários/as, e 
com tantos outros aspectos que devem ser observados e apreendidos durante 
o estágio, possibilita a elaboração de importantes sínteses tendo em vista a 
mediação teórico-prática.

Conforme reflexão apresentada no texto, vive-se em uma sociedade 
que apresenta um cenário cotidiano de violação de direitos, com destaque 
aqui para as diversas expressões de violência que vitimizam especialmente 
mulheres, crianças, idosos e população LGBTT. Por trás das diversas 
formas de manifestação da violência (física, sexual, psicológica, patrimonial, 
entre outras) estão os valores historicamente construídos e reproduzidos 
no conjunto das relações sociais: o machismo, o racismo e o patriarcado, 
que possuem na base destas relações a desigualdade de classe. Tais 
processos precisam ser apreendidos pelos/as acadêmicos/as e profissionais 
(supervisores/as de campo e acadêmico/a), para que o conhecimento 
e a intervenção possam se dar de forma qualificada, evitando práticas 
conservadoras que podem limitar-se à culpabilização dos sujeitos envolvidos. 

Para o atendimento e enfrentamento às diversas situações de 
violação de direitos, a política de assistência social vem, desde 2004, 
estruturando programas, projetos e serviços para atender a população 
que vive em situação de risco e vulnerabilidade social. Neste artigo deu-
se destaque para os serviços de proteção social especial de média e alta 
complexidade, tendo em vista as experiências de estágio desenvolvidas 
em duas instituições que compreendem este nível de proteção social no 
município de São Borja.  

Com base nas experiências de estágio mediadas por uma leitura 
mais ampla dos processos em curso na sociedade brasileira, percebe-se o 
quão desafiador tem sido para os/as profissionais realizar um atendimento 
e acompanhamento qualificados aos familiares da política de assistência 
social, quando após a estruturação da referida política, vive-se um processo 
de desmonte do Estado, das políticas e dos direitos sociais. 

Como evidenciado no artigo, profissionais deparam-se com a falta 
de recursos materiais e humanos, com excesso de trabalho e com a falta 
de condições de trabalho para atender com qualidade as demandas dos/as 
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usuários/as, os/as quais se encontram num cenário de (des)proteção social 
e de precarização das condições de vida. 

Nesse sentido, cabe aos/as estagiários/as, supervisores/as, demais 
docentes e trabalhadores/as refletir, questionar e construir estratégias de 
enfrentamento aos desafios e dificuldades que se colocam no cotidiano das 
famílias, das instituições que via política pública atendem as necessidades 
sociais da população e também das universidades, que vivem um processo 
de sucateamento e de desresponsabilização do Estado para com a Educação 
pública, presencial e de qualidade. Com a Emenda Constitucional 95/2016, 
que limita os gastos públicos por 20 anos, a contrarreforma trabalhista e a lei 
da terceirização, um cenário perverso se projeta para o futuro, impactando nas 
condições e relações de trabalho dos/as trabalhadores/as, nas respostas que 
instituições e profissionais podem dar para a população usuária que com maiores 
dificuldades buscará o atendimento das diversas situações de violação de direitos.
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3. DESPERTANDO VALORES:  
A EXPERIÊNCIA DO PETI EM SÃO BORJA 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre o 
trabalho infantil, suas formas de enfrentamento e a interface com o trabalho realizado 
por profissionais de Serviço Social. Problematiza-se o tema do trabalho infantil a partir de 
três pontos de análise: a) as determinações sociais que levam à precarização do trabalho 
de crianças e adolescentes; b) a Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência 
Social e as ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no município 
de São Borja/RS; e c) o papel do/a assistente social frente as demandas do PETI. 
Defende-se a tese de que o trabalho infantil se constitui como uma das manifestações da 
“questão social”, não apenas por ter a pobreza como uma de suas causas recorrentes, mas 
por ser, em larga medida, uma expressão da condição de proletariedade e da precarização 
do trabalho de crianças e adolescentes. 

Palavras-Chave: Trabalho infantil; Programa PETI; Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho infantil é um fenômeno social que persiste na sociedade 
brasileira, articulado aos desdobramentos do salariato precário − expressão 
da modernidade tardia do capital −, e às múltiplas determinações históricas 
do mundo do trabalho. O trabalho infantil pode ter sentidos contraditórios. 
Por um lado, pode ser algo penoso, degradante, de caráter vexatório, 
exposto à violência e riscos ao bem estar e à integridade física de crianças e 
adolescentes. Por outro lado, o trabalho infantil pode possibilitar a aquisição 
de competências e o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 
trabalho na vida adulta. Crianças e adolescentes que trabalham no comércio, 
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34 Mestre em Serviço Social, Doutora em Sociologia. Docente do Curso de Serviço 
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E-mail: jaquelinequadrado@unipampa.edu.br 
35 Mestre e Doutor em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja/RS. Integrante do Grupo de 
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por exemplo, acabam desenvolvendo a habilidade de realizar operações 
matemáticas. Adolescentes que trabalham na agricultura e que aprendem 
precocemente a dirigir tratores, por exemplo, podem vir a utilizar essa 
habilidade na vida adulta, tornando-se profissionais condutores de veículos 
dos mais variados portes. Apesar disso, o trabalho infantil revela-se um 

[...] processo aviltante de adultização precoce que se impõe 
às crianças. É um processo cujas práticas provocam muitas 
perdas em um período crucial da formação do ser social. 
Exige uma quantidade de trabalho e de responsabilidade 
acima das condições biológicas de uma criança, impondo 
uma pressão que, tanto crianças quanto adolescentes, ainda 
não estão preparados para suportar (ALMEIDA NETO, 
2007, p. 51).

É um fenômeno social que demanda a intervenção do Estado e um 
amplo debate com a sociedade, pois crianças e adolescentes são inseridos 
em formas de trabalho que prejudicam o seu desenvolvimento e violam 
seus direitos. Portanto, as políticas de proteção à infância e à adolescência, 
assim como a regulamentação das relações de trabalho e sua fiscalização, são 
imprescindíveis no enfrentamento ao trabalho infantil. Ao longo do texto, 
desdobra-se a análise do trabalho infantil, considerando as condições em 
que se gesta este fenômeno, as ações de proteção de crianças e adolescentes 
através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no 
município de São Borja/RS, e a intervenção dos/as profissionais de Serviço 
Social junto às demandas sociais dos/as usuários/as deste programa.

2. TRABALHO INFANTIL 

Quando se trata do trabalho infantil, ou como preferem alguns 
autores, da exploração da força de trabalho de crianças e adolescentes, não 
quer dizer que a infância e o trabalho estejam ontologicamente separados, 
sendo este imediatamente prejudicial àquela. Pelo contrário, 

A aquisição da consciência se dá pelo trabalho, pela ação 
sobre a natureza. O trabalho, neste sentido, não é emprego, 
não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade, 
ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se 
humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa 
(CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005, p. 29).

Como assinala Lukacs (2010), o trabalho é o fato fundante do 
ser social, base fundadora de toda sociabilização humana. O ser humano 
é “transformado por seu trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e 
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modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza, desenvolve as ‘potências 
que nela se encontram latentes’ e sujeita as forças da natureza a ‘seu próprio 
domínio” (LUKACS, 2012, p. 286). Entretanto,

[...] o trabalho e todas as formas de práxis dele originadas 
exercem desde o começo efeitos retroativos complexos 
sobre o trabalhador, sobre o ser humano praticamente 
ativo, transformando sua atividade em outra sempre 
mais ampla e ao mesmo tempo diferenciada e consciente, 
fazendo com que a relação sujeito-objeto se torne cada vez 
mais forte e, ao mesmo tempo, e de forma mais intensa, 
uma categoria dominante na vida humana (LUKÁCS, 
2010, p. 78).

Dependendo das relações sociais, das condições materiais de vida 
de crianças e adolescentes, do “seu modo de vida, expresso no cotidiano 
de sua vida familiar, comunitária” (PRATES, 2003, p. 4) e da forma 
como o trabalho se constitui como mediação de suas possibilidades de 
desenvolvimento humano-pessoal é que se pode apreender a relação entre 
trabalho e infância/adolescência, enquanto trabalho infantil; seja quando 
se trata da inserção no trabalho duro e precário, ou quando se trata da 
inserção de crianças e adolescentes em atividades precarizadas, mediadas 
por relações sociais estranhadas e fetichizadas. 

O trabalho infantil pode prejudicar a vida de crianças e adolescentes, 
frustrando as possibilidades de desenvolvimento da sua autonomia enquanto 
sujeitos. Pode ser a mediação para uma escolaridade mais curta e precária, 
ou para a reprodução da pobreza. Por estes e outros motivos, entende-se 
que um dos caminhos para fundamentar o debate sobre o trabalho infantil é 
articulá-lo ao debate referente à precarização do trabalho. 

Salienta-se a precarização do trabalho não apenas na dimensão 
do trabalho enquanto força de trabalho como mercadoria, mas sim, a 
precarização do trabalho na dimensão da pessoa humana que trabalha 
enquanto ser humano-genérico capaz de dar respostas ao movimento do 
capital (ALVES, 2011a).

A precarização do trabalho hoje não é uma precarização só dos 
pobres, dos proletários propriamente ditos, aqueles que conhecemos 
como sendo classe trabalhadora, mas atinge inclusive as camadas médias 
da população assalariada, pois a precarização se dá nas condições da 
existência e na dimensão da pessoa humana que trabalha (ALVES apud 
MORAES; FERNANDES, 2016). 

Crianças e adolescentes podem estar inseridos no mundo do trabalho 
de forma assalariada direta ou indiretamente, com ou sem exploração da 
sua força de trabalho. Pode ser dito, neste sentido, que estamos falando de 
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trabalho infantil enquanto precarização da força de trabalho de crianças 
e adolescentes. Isso pode ocorrer de diferentes formas, seja no trabalho 
doméstico, ou em atividades tais como a agricultura, a pecuária, a pesca, a 
construção civil, a coleta de materiais recicláveis, etc. Mas como observa 
Almeida Neto (2007), há também o emprego infantil realizado enquanto 
troca de trabalho (sobretudo de força física) por dinheiro, por comida, por 
sobrevivência e subsistência.  O autor afirma que

O ingresso precoce da criança no mercado de trabalho desloca 
sua faixa etária e acaba fazendo com que ela se desenvolva em 
um estado desigual, de constante estresse, por exemplo. Esse 
deslocamento se refere à sua inserção em um universo de 
trabalho que exige da criança uma série de interações que não 
são condizentes com sua idade cronológica, mental e física, 
e obstrui sua possibilidade de experimentar outros tipos de 
interações que não sejam incompatíveis às suas condições. 
[...] A necessidade de trabalhar para ajudar a compor a renda 
familiar, constitui-se numa responsabilidade excessiva para 
toda e qualquer criança que trabalha [...] (ALMEIDA NETO, 
2007, p. 51).

Algumas situações ocorrem com o “consentimento” da família ou 
de responsáveis, que podem compartilhar ou não, as mesmas relações de 
trabalho. Via de regra, são famílias imersas na condição de proletariedade.

Homens e mulheres imersos na condição de proletariedade 
são individualidades sociais que não possuem a propriedade 
e/ou a posse (e, portanto, o controle) das condições de 
produção da vida social. [...] A idéia de “condição”, nesse 
caso, é dada quase como um “destino”. O que significa que, 
cada um de nós, nasce numa determinada condição histórico-
existencial transmitida de geração em geração. A condição 
de proletariedade é a condição histórico-existencial da 
modernização do capital que se caracteriza pela despossessão 
irremediável do homem que trabalha das condições objetivas 
e subjetivas da produção da vida social (ALVES, 2011, p.78).

O trabalho infantil também ocorre em atividades voltadas à 
subsistência familiar por meio da agricultura, da pesca, da pecuária, do 
comércio, etc. Há também o trabalho doméstico e situações em que crianças 
e adolescentes são responsáveis pelo cuidado de familiares. Em outros casos, 
crianças e adolescentes acabam por se dedicar ao uso de computadores, jogos 
eletrônicos, etc., atividades que embora não sejam prejudiciais de imediato, 
acabam por ser, pelo tempo dedicado a elas, diminuindo ou suprimindo o 
tempo dedicado ao convívio familiar e comunitário. Da mesma forma, o 
trabalho infantil pode passar despercebido quando crianças e adolescentes 
se encontram em “situação de trabalho”.  É o caso de crianças e adolescentes 
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que brincam em lixões, que acompanham seus familiares durante a coleta 
de materiais recicláveis, que brincam em locais onde atividades produtivas 
perigosas são realizadas ou pedem esmola nos semáforos. É possível dizer 
que estas diversas formas de trabalho infantil se referem à precarização da 
pessoa humana que trabalha. 

Pode existir uma linha muito tênue, e por vezes bastante opaca, 
entre o trabalho infantil enquanto precarização da força de trabalho 
de crianças e adolescentes e o trabalho infantil enquanto precarização 
da pessoa humana que trabalha. Parte-se aqui, do entendimento que o 
trabalho infantil enquanto precarização da pessoa humana que trabalha, 
pode se articular ou não com a relação que crianças e adolescentes 
estabelecem com o mercado de trabalho. Outro entendimento, é que o 
trabalho infantil se constitui como uma das manifestações da “questão 
social”, não apenas por, recorrentemente, ter a pobreza como uma de 
suas causas, mas por ser, em larga medida, uma expressão da condição 
de proletariedade e da precarização do trabalho, traços insuprimíveis da 
sociedade capitalista. 

Além disso, a análise sobre o trabalho infantil deve considerar que 
crianças e adolescentes podem estar imersos na precarização existencial. 
Para Alves (apud MORAES; FERNANDES, 2016) a precarização 
existencial é a precarização das relações de existência e é preciso verificar 
quais são as condições de existência dos sujeitos. Para o autor, não se 
pode pensar só no local de trabalho, onde de fato se produz valor, onde 
se vive a condição salarial, pois a condição de existência se dá no plano 
da reprodução social e a precarização existencial muitas vezes não está 
visível. A precarização existencial é um modo de vida que degrada a 
vida do trabalhador e diz respeito à relação entre o tempo de trabalho, o 
tempo de lazer, o tempo de vida e as relações de consumo. A alienação 
não está só no trabalho, está na vida, está nas relações sociais, na esfera 
da existência (ALVES apud MORAES; FERNANDES, 2016).

Alves (2011a) afirma que a pessoa humana, na medida em 
que dedica a maior parte do seu tempo de vida à luta pela existência 
e à fruição consumista desenfreada, não se desenvolve como ser 
humano-genérico e torna-se presa da “vida reduzida” que caracteriza 
as sociedades burguesas hipertardias. Para o autor, a “vida reduzida” é 
antípoda à “vida plena de sentido” e por meio dela, o capital avassala 
a possibilidade de desenvolvimento humano-pessoal dos indivíduos 
sociais na medida em que ocupa o tempo de vida das pessoas com a 
lógica do trabalho estranhado e a lógica da mercadoria e do consumismo 
desenfreado.
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Baseado nisso, a seguir, serão analisadas as ações do PETI, no 
município de São Borja, e as particularidades do processo de enfrentamento 
do trabalho infantil no município.  

2.1 ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL: O 
PETI EM SÃO BORJA/RS

 O trabalho infantil não é uma exclusividade do Brasil, uma vez 
este tipo de exploração está presente em diversos países do mundo e se 
torna um questão de maior complexidade nos países em desenvolvimento, 
como é o caso da América Latina. A complexidade do fenômeno se dá 
em decorrência da ausência de mecanismos de proteção, de políticas de 
proteção social universais, o que agrava as situações de exploração frente 
um cenário de crescentes desigualdades sociais. 

Gradualmente, o Brasil tem construído estratégias de proteção à 
infância, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que garante status de sujeitos de direitos às crianças e adolescentes. Destaca-
se, ainda, as ações de proteção pelas políticas públicas de Educação, Saúde e 
Assistência Social, que por uma série de determinações, tem a infância como 
público prioritário36no processo de elaboração de ações de atendimento.

É importante destacar que o Brasil tem avançado no campo da 
proteção social, em especial, no que se refere aos mecanismos de proteção 
à infância e adolescência. Contudo, estes feitos não alteram a estrutura 
social e o modo de produção e reprodução social, já que a legislação não 
tem o alcance de modificar o sistema capitalista e sua natureza exploradora 
da força de trabalho, o que torna o problema do trabalho infantil uma 
demanda recorrente e complexa (LOURENÇO, 2013).

Frente às demandas oriundas do trabalho infantil, novos 
mecanismos de proteção foram planejados. Entre as iniciativas de 
atenção à infância e à adolescência, destacam-se as ações de instituições 
filantrópicas, trabalhos desenvolvidos pela rede escolar, acompanhamento 
via Conselho Tutelar, mecanismos de proteção que consolidam o ECA. 

Em 1996, o Brasil também criou o PETI, cujo objetivo geral é 
“erradicar, em parceria com os diversos setores governamentais e da 

36 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227 elegeu a criança e o adolescente 
como prioridade absoluta e em seu art. 7º, inciso XXXIII, modificado pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 16 de novembro de 1998, proíbe o trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (BRASIL, 2001).
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sociedade civil, o trabalho infantil nas atividades perigosas, insalubres, 
penosas ou degradantes nas zonas urbana e rural” (BRASIL, 2001, p. 03). 

Ainda que o PETI esteja vinculado à Política de Assistência 
Social, na Proteção Social Especial de média complexidade, trata-se de um 
programa com ações intersetoriais, incluindo o programa Bolsa Família, 
com a disponibilidade de bolsa para manutenção da criança na escola, a 
fim de impedir a inserção em algum tipo de trabalho para complementar a 
renda familiar. O objetivo de estratégias de ações intersetoriais é trabalhar 
na perspectiva da integralidade da proteção às crianças e adolescentes 
em situação de risco ou violação de direitos em decorrência do trabalho 
infantil. 

Ao analisar a realidade de São Borja, observa-se que o município 
tem seguido uma tendência nacional e os índices de notificação do trabalho 
infantil têm baixado. Em que pese à possibilidade de uma situação de 
subnotificação, em decorrência da dificuldade de manter mecanismos 
de monitoramento, considerando a linha temporal de análise do senso 
IBGE de 2000 a 2010, pode se inferir que este resultado tem relação com 
a ampliação dos mecanismos de proteção da infância.

As ações desenvolvidas pelo município estão em acordo com a 
legislação vigente, que com ações combinadas vem contribuindo para 
a consolidação de um trabalho qualificado com resultados importantes 
na erradicação do trabalho infantil. O PETI em São Borja conta com o 
Projeto denominado “Despertando Valores”, que está vinculado, conforme 
pressuposto da Política Nacional de Assistência Social, à Proteção Social 
Especial de média complexidade e atende crianças e adolescentes com 
idades entre 6 a 17 anos. 

[...] o projeto Despertando Valores atende muitas crianças 
e funciona no turno inverso ao da escola, sendo uma 
alternativa para afastar crianças do trabalho infantil e 
garantir a permanência na escola. O projeto é realizado no 
CRAS do Centro, de segunda a sexta-feira, onde as crianças 
recebem alimentação e transporte, acompanhamento de 
uma assistente social, psicóloga, além de monitores que 
realizam inúmeras oficinas (DECOM, 2018, s/p).

 O Projeto está situado fisicamente junto ao Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) do Centro, pois conta com uma infraestrutura 
ampla e localiza-se próximo à gestão da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. No entanto, como já destacado, trata-se de uma ação 
de responsabilidade do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS), com relação direta com o serviço de convivência e 
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fortalecimento de vínculos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF), e recebe crianças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade, identificando a inserção ou risco de trabalho infantil em 
todo o território municipal.
 Em consonância com o Projeto Nacional de Erradicação do 
Trabalho Infantil, o projeto Despertando Valores, de São Borja, desenvolve 
ações no turno inverso a escola, já que o acompanhamento da frequência e 
rendimento escolar é um dos indicadores da avaliação. As ações são de cunho 
socioeducativo, envolvem oficinas de música, dança, esportes, artesanato, 
reforço escolar, além de acompanhamento pelos/as profissionais do Serviço 
Social e Psicologia. O trabalho desenvolvido pelo projeto Despertando 
Valores (PETI) possui articulação com o “Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), de modo a promover o atendimento das famílias 
dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da 
política de assistência social” (DECOM, 2018, s/p).
 O programa atua no processo de resgate de crianças e adolescentes 
de situações de trabalho infantil, na perspectiva da proteção social, de modo 
a impedir o retorno de crianças e adolescentes ao mercado de trabalho ou às 
formas de trabalho que são prejudiciais à infância e à adolescência. As ações 
do PETI, em São Borja, somam força com as ações de encaminhamento para 
os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvidos 
pelos CRAS (proteção social básica) e Centro de Formação Teresa Verzeri 
– organização do terceiro setor que também desenvolve o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em conformidade com o 
estabelecido pela tipificação dos serviços socioassistenciais do SUAS.
 Este trabalho além de assegurar a proteção de crianças, retirando-
as de situações de risco como a exploração do trabalho infantil, contribui 
na orientação e apoio às famílias beneficiadas, fomenta e incentiva a 
ampliação do universo de conhecimentos da criança e do adolescente por 
intermédio de atividades culturais, desportivas e de lazer. O público alvo 
das ações do PETI é prioritariamente 

[...] as famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo, 
com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em 
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou 
degradantes. O Programa poderá ainda atender os casos de 
adolescentes de 15 anos de idade vítimas de exploração de 
sua mão de obra, em situação de extremo risco (BRASIL, 
2001, p. 03).

 
Entre o grupo prioritário para atendimento junto ao PETI, 

também estão as crianças e/ou adolescentes vítimas de exploração sexual 
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comercial, encaminhados dos programas responsáveis e/ou do Conselho 
Tutelar. Segundo o Diagnóstico Intersetorial Municipal (2016), do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em relação ao município 
de São Borja

há uma diferença significativa entre os dados de crianças e 
adolescentes ocupados registrados no CadÚnico e Censo 
2010. Apesar dos dados serem de levantamentos e períodos 
distintos, essa diferença não poderia ser tão grande, onde 
somente 7,3% das crianças e adolescentes ocupados, de 
acordo com o Censo, estariam registrados no CadÚnico 
(BRASIL, 2016, p. 6).

Esse dado divergente entre os bancos de dados do Censo IBGE 
e CadÚnico aponta para o desafio/necessidade de ampliar o processo de 
busca ativa, identificando as famílias com crianças e/ou adolescentes em 
situação de trabalho infantil, a fim de que estas pessoas estejam devidamente 
cadastradas, refletindo a realidade social do município e garantindo, assim, 
o acesso aos mecanismos de proteção social. É de grande importância a 
manutenção das ações desenvolvidas pelo projeto Despertando Valores, 
pelo tempo histórico de existência e reconhecimento dos resultados 
alcançados na proteção de crianças e adolescentes.

Ainda assim, dada a complexidade das situações que envolvem 
o trabalho de crianças e adolescentes como processo precarização do 
trabalho, outros aspectos são relevantes no processo de erradicação do 
trabalho infantil:

a) implementação da vigilância socioassistencial, como ferramenta 
de controle, monitoramento e avaliação das ações do SUAS;

b) fortalecimento do trabalho preventivo dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, considerando 
que as crianças e adolescentes têm acesso prioritário nestes 
espaços;

c) ações articuladas com as equipes de vigilância socioassistencial 
para diagnóstico da rede e possíveis pontos de incidência de 
trabalho infantil;

d) manter um trabalho de informação e divulgação dos 
instrumentos e canais de denúncias de trabalho infantil; 

e) fortalecer uma relação de apoio mútuo entre os órgãos de 
fiscalização (MPT, MP, MT, Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente, etc.), 
considerando esta uma demanda multifacetada que implica a 
participação de diferentes órgãos.
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Entende-se que o caminho está sendo trilhado, que o trabalho 
desenvolvido está legalmente amparado, e, além disso, está organizado de 
forma a garantir um trabalho efetivo na atenção às crianças e adolescentes 
em situação de trabalho infantil e suas respectivas famílias. As considerações 
aqui tecidas visam contribuir para o atendimento de uma demanda sempre 
presente na realidade social brasileira e que se intensifica em momentos de 
acirramento das desigualdades sociais.

2.2 OS PROCESSOS DE TRABALHO EM QUE O/A 
ASSISTENTE SOCIAL SE INSERE NO PETI

Com base no exposto, neste item a reflexão desenvolvida se dá a 
partir dos processos de trabalho em que o/a assistente social se inserem 
nos processos interventivos com o trabalho infantil, articulado ao PETI, 
pontuando a dimensão técnico-operativa, no que diz respeito ao trabalho 
profissional.

2.2.1 INSTRUMENTAIS TÉCNICO-OPERATIVOS 
BÁSICOS À INTERVENÇÃO PROFISSIONAL

(1) Processo de conhecimento do território: É fundamental que 
o/a profissional de Serviço Social tenha discernimento de que a primeira ação 
implicada no enfrentamento do trabalho infantil é saber de que forma ou em 
que locais as crianças e adolescentes vivenciam essa prática. Se esse processo 
de conhecimento da realidade não for realizado, não haverá a identificação de 
onde está localizado o trabalho infantil, no município.  Logo, esse processo de 
conhecimento da realidade requer o acionamento de estratégias de Vigilância 
Socioassistencial, de diagnóstico territorial, de sensibilização, mobilização, 
capacitação sobre o tema, construção de estratégias coletivas, outras vezes 
específicas, em consonância com a forma como o trabalho infantil se apresenta 
em uma determinada realidade/localidade. 

Importante destacar que no processo de conhecimento do 
território, o/a profissional, terá que mapear quais são as entidades e 
as famílias, identificando-as e quantificando-as; em seguida, proceder 
o cadastro de famílias, verificar as condições sociais, o território e as 
políticas públicas, organizar um banco de dados e preparar material de 
trabalho com os grupos. Esses são alguns procedimentos metodológicos, 
iniciais, que terá que realizar para qualificar suas ações. Deve-se ter 
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consciência que as principais atividades produtivas desenvolvidas pelas 
crianças e adolescentes são, por exemplo: panfletagem, empacotamento, 
babá, coleta de material reciclável, venda ambulante, jardinagem, guarda 
carros, lavagem de carros, pedinte, serralheria, ajudante de pedreiro/a e de 
carvoaria, ajudante na lavoura e criação de animais, prostituição, tráfico de 
drogas, dentre tantas outras.  

Cabe salientar, que é comum receber denúncia de situações de 
trabalho infantil realizado em espaços públicos (nas ruas) e dificilmente no 
espaço doméstico e privado, mesmo sendo recorrente a afirmação pelos/as 
profissionais da rede educacional e de saúde de que existem muitas crianças 
e muitos adolescentes trabalhando em ambientes domiciliares, como 
cuidadores/as de crianças (babá) ou idosos/as, assim como em oficinas ou 
marcenarias, entre outros. Todavia, os/as profissionais comentam de maneira 
informal e, por vezes, não chegam a realizar a denúncia, o que demonstra 
a necessidade de se resgatar o debate sobre o papel das instituições e dos 
profissionais da Rede de Proteção no enfrentamento ao trabalho infantil.

(2) Identificação dos sujeitos em situação de trabalho 
infantil: A identificação dos sujeitos se dá principalmente por meio da 
busca ativa, que conta com equipes técnicas das unidades públicas da 
Assistência Social, como o Serviço Especializado em Abordagem Social 
ofertado nos CREAS, Equipes Volantes dos CRAS ou equipes adicionais 
formadas para esta finalidade.

Igualmente, essa busca deve contar também com o envolvimento 
dos demais agentes públicos e da sociedade civil, envolvendo conselheiros/as 
tutelares, agentes de saúde, professores/as, sindicatos, entre outros. É importante 
que a busca ativa do trabalho infantil seja realizada com uma metodologia 
própria, que deve levar em conta as características do território.  Deste modo, 
a intersetorialidade entre as políticas sociais é fundamental, porém, no 
dia a dia dos serviços, é praticamente inexistente. As políticas de saúde, de 
assistência social e de educação precisam estreitar laços. Outrossim, as famílias 
são encaminhadas para o PETI pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Escolas Estaduais e Municipais, entre 
outras instituições. 

Nesse contexto de identificação dos sujeitos, é necessário 
potencializar ações e recursos, contando com os serviços oferecidos pelo 
SUAS e pelo Sistema de Garantia de Direitos (SGD).Torna-se prioritária a 
construção de uma agenda intersetorial do PETI, que articule políticas como 
saúde, educação, esporte, cultura, lazer entre outras, para somar esforços na 
identificação e atendimento das crianças e adolescentes retirados da situação 
de trabalho. Conselheiros/as tutelares, agentes de saúde, professores/as e 
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outros/as profissionais devem estar envolvidos/as e qualificados/as para 
atuar nas estratégias integradas de enfrentamento às situações de trabalho 
infantil que permanecem invisíveis e por vezes naturalizadas.

Outro ponto que merece destaque é a pluralidade histórica e 
cultural das muitas características do território. Comunidades tradicionais, 
zonas onde predomina a agricultura familiar ou lares onde há trabalho 
infantil doméstico são espaços que demandam uma abordagem específica. 
O trabalho infantil muitas vezes pode estar relacionado a fatores culturais, 
que devem ser levados em conta e observados em suas especificidades, 
para que seja possível superar a situação.

(3) Demanda espontânea: as famílias chegam por livre iniciativa 
em menor medida, visto que o trabalho infantil para estas famílias, ou por 
quem as “contrata”, se torna naturalizado, necessário para a sobrevivência, 
explorado, precário. Por isso, a relevância do conhecimento do território, 
das particularidades históricos e culturais são elementos importantes para 
discernir e intervir nessas realidades, por meio de ações públicas. 

Ao identificar a ocorrência do trabalho infantil, o gestor local deve 
realizar os encaminhamentos necessários para o registro da família e da 
criança e/ou adolescente no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, marcando os campos específicos de trabalho infantil, 
conforme estabelece a Instrução Operacional Conjunta Nº 2 SENARC/
SNAS/MDS, de 05 de agosto de 2014. 

(4) Informação e mobilização: a informação e a mobilização 
se tornam produtos de grande visibilidade e relevância social, ao deixar 
referenciais escritos que possam contribuir para a erradicação do trabalho 
infantil. Como exemplos, cita-se: realização de campanhas e audiências 
públicas; participação em conselhos de direitos; em fóruns, dentre outras 
formas de publicizar e mobilizar o combate ao trabalho infantil. 

(5) Documentação: quando a família é inserida no Programa, 
automaticamente é aberto um dossiê para identificação familiar, para 
efeito de sistematização e acompanhamento. Outros documentos são 
produzidos, tais como relatórios, estudos sociais, prontuário social, dentre 
outros.

(6) Auxílios emergenciais: os/as Assistentes Sociais do programa 
PETI dispõe de atendimentos individualizados às famílias, de acordo com 
suas necessidades emergenciais, através dos recursos disponibilizados, 
como, por exemplo, aporte nutricional (que é a mais requisitada), vale-
transporte, medicamentos, documentos, dentre outros. Os auxílios 
emergenciais tem o intuito de suprir temporariamente a sobrevivência 
dos membros, para que não venham a retirar as crianças e adolescentes 
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do PETI e reinserí-los novamente em atividades de trabalho. Ressalta-se, 
ainda, que o atendimento está ligado ao repasse de benefícios, apesar dos 
esforços dos/as profissionais para mudarem essa situação.

(7) Visitas domiciliares: o Serviço Social do programa realiza 
visitas domiciliares às famílias em situação de vulnerabilidade social, 
que necessitam de acompanhamento contínuo. A visita domiciliar é um 
instrumento utilizado pelo/a assistente social no trabalho profissional, 
pois possibilita conhecer a realidade das famílias inseridas no programa. 
O acompanhamento sistemático às famílias ocorre, geralmente, quando 
seus filhos estão fora da escola ou da jornada ampliada, ou retornaram 
às condições de trabalho. A realização das visitas, objetiva problematizar 
com a família inserida no programa sobre a importância de seus filhos 
continuarem na escola e a participar da jornada ampliada/inversa, para 
não perderem somente os benefícios, mas principalmente para que 
as crianças e adolescentes não voltem ao trabalho infantil.  Outro tipo 
de acompanhamento é quando as famílias são atendidas pelas medidas 
protetivas. Esse acompanhamento é articulado com o Poder Judiciário, o 
Ministério Público e o Conselho Tutelar.

(8) Monitoramento e avaliação: o trabalho mediado pela 
investigação e avaliação dos resultados e objetivos alcançados, pode gerar 
protagonismo  tanto para o enfrentamento mais qualificado das demandas, 
quanto para a realização profissional e reconhecimento do trabalho.

(9) Ações socioeducativas para as crianças e adolescentes: 
são oferecidas aos participantes do PETI atividades socioeducativas 
no horário inverso ao da escola, tais como: esportes (natação, futebol), 
recreação, reforço escolar, artes, música e complementação alimentar. Um 
dos aspectos importantes a se frisar é quando as atividades socioeducativas 
são desenvolvidas por profissionais especializados/as, que têm relevante 
significado social para o público infantil e adolescente, pois são 
possibilidades de incorporação de referências, comportamentos e atitudes. 

(10) Ações socioeducativas para as famílias: importante 
destacar que as famílias que participam do programa residem nos 
territórios com maiores índices de exclusão social. Deste modo, as ações 
são balizadas pela ótica dos direitos sociais, objetivando a emergência de 
sujeitos de direitos. As ações socioeducativas definem-se como estratégias 
de ampliação do caráter de direito social, relacionadas ou não ao subsídio 
financeiro, e constitui-se em um dos instrumentos para a interrupção da 
transmissão geracional da pobreza e do trabalho infantil.

Nessa proposta metodológica, os grupos socioeducativos 
constituem-se em espaços nos quais a autonomia deve estar articulada 
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ao ser cidadão, na direção dos direitos sociais do sujeito e do grupo, por 
meio de oficinas, grupos de convivência, reuniões de grupos, atividades de 
geração de renda, dentre outras.

(11) Encaminhamentos: inserção das crianças, adolescentes 
e suas famílias em serviços socioassistenciais, e encaminhamento para 
serviços de saúde, educação, cultura, esporte ou lazer.

(12) Articulação com a sociedade civil: na execução de 
políticas públicas, o assistente social tem papel protagonista no PETI, ao 
estabelecer articulações com a sociedade civil para formação de parcerias, 
sensibilização do poder público na destinação de recursos orçamentários, 
dentre outras iniciativas.

(13) Elaborar estratégias para geração de trabalho e renda: o/a 
assistente social também desempenha ações fundamentais na elaboração 
de estratégias para geração de trabalho e renda, para que as famílias possam 
se auto sustentar, tendo como norte os ideais de emancipação humana.

São inúmeras as atribuições do/a assistente social nas iniciativas 
de erradicação do trabalho infantil, soma-se a isso pesquisas, extensão, 
estágios, seminários, rodas de conversa, também implica em leitura e 
produção de conhecimento a respeito do tema.

No dia a dia do PETI, o/a profissional de Serviço Social assume 
diversas atribuições para além das privativas, o que pode implicar na 
limitação do planejamento e avaliação dos vários projetos, programas e 
ações realizados. Adversamente a este fato, se tiver mais condições de 
trabalho (formação continuada, tempo, recursos humanos e materiais) 
poderá estabelecer estratégias de planejamento e enfrentamento frente às 
expressões da “questão social” atendidas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na medida em que o PETI é um espaço privilegiado de intervenção 
do/a Assistente Social, o programa torna-se um lócus de exercício teórico-
prático que possibilita o estágio supervisionado em Serviço Social. Ao 
mesmo tempo, se constata que o redesenho do PETI, materializado nas 
ações estratégicas do programa, demanda maior atenção do Estado no 
cumprimento de suas responsabilidades para dar caráter efetivo às políticas 
sociais de proteção à infância, à juventude e à família.

Destaca-se que o trabalho infantil tem sido enfrentado pelo Estado, 
que vem construindo uma agenda que articula diferentes políticas públicas, 
instituições governamentais ou não, assim como programas e serviços 
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com diferentes características e finalidades. No entanto, sem a mudança 
estrutural, entende-se que o trabalho infantil se mantém recorrente 
enquanto fenômeno social. Esse fato requer a apreensão crítica dos/as 
profissionais que atuam na Rede de Proteção e especialmente no PETI. 
A discussão sobre o trabalho infantil e o trabalho dos/as profissionais 
de Serviço Social junto ao PETI, aponta para a compreensão sobre a 
totalidade desse fenômeno, que vem sendo observado, considerando as 
particularidades do município de São Borja, a qual não está descolada 
da realidade global e da dinâmica do capitalismo, que gesta esse e outros 
fenômenos que se manifestam no mundo do trabalho enquanto expressões 
da condição de proletariedade e da precarização do trabalho. 

Persiste a necessidade de adensar o debate sobre o trabalho infantil 
articulando-o ao debate sobre a “questão social” e suas manifestações, 
considerando as transformações em curso no mundo do trabalho, o 
debate sobre os direitos humanos, as construções culturais de gênero, as 
novas formas de sociabilidade erigidas a partir do advento das inovações 
tecnológicas, etc. Também é necessário que o trabalho infantil seja uma 
temática mais pesquisada não só nas universidades, mas em outros 
espaços da sociedade, sobretudo pelos/as profissionais que trabalham no 
atendimento às demandas de crianças e adolescentes e suas famílias. 
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4. SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO HOSPITALAR E A 
POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO BRASILEIRO

Jaqueline Carvalho Quadrado37

Jocenir de Oliveira Silva38

RESUMO: Para responder a natureza deste artigo, faz-se alguns apontamentos e reflexões 
sobre a intervenção do/a assistente social na área hospitalar. Tal proposta tem como 
parâmetro o entendimento de que, principalmente a partir da implementação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o espaço de intervenção social na política de saúde vem se ampliando 
significativamente. De uma visão ainda muito centrada na preocupação com os fatores que 
fragilizam a recuperação do doente, o Serviço Social passa a ser requisitado a responder 
demandas relativas à mobilização e organização da população usuária dos serviços de 
saúde, à representação de trabalhadores nos espaços colegiados dos conselhos paritários, à 
assessoria aos conselhos e, ainda, a responder demandas nos níveis de atenção básica, além 
da média e alta complexidade.

Palavras-Chave: Serviço social; Saúde; Contexto hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca realizar algumas reflexões sobre a Política de 
Saúde, especialmente na área hospitalar. Para isso, a proposta apresenta a 
Política de Saúde no contexto brasileiro e seus principais marcos: reforma 
sanitária, Constituição Federal de 1988 e SUS.

Quanto ao serviço social hospitalar, optou-se por traçar as principais 
linhas abordadas pelo/a profissional neste espaço, destacando-se as ações 
socioeducativas, as ações de caráter emergencial, organização e mobilização 
da população usuária dos serviços e educação e informação em saúde.

Trata-se de um artigo introdutório sobre o tema e de forma alguma 
pretende-se esgotar o debate, mas contribuir com as discussões sobre a 
saúde, especialmente no contexto hospitalar.  Essa discussão faz-se ainda 
mais importante em face aos cortes que a área da Saúde vem sofrendo 
com a ascensão do modelo neoliberal acentuado desde o ano de 2015 
no Brasil. A defesa do Sistema Único de Saúde, em todas as suas frentes, 
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primária, secundária e terciária passaram a ser ainda mais necessárias para 
toda a população brasileira.

2. POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO BRASILEIRO

O processo de urbanização e industrialização intensificado a partir 
do século XX possibilitou as pessoas migrarem do campo para as cidades 
buscando melhores condições de vida. No entanto, as cidades não 
tinham estrutura para acolher a grande quantidade de pessoas, ficando 
infladas e oferecendo condições de moradia, saneamento e trabalho de 
modo precarizado. Aglomeradas em cortiços ou em lugares insalubres, 
surgiram as epidemias. Com isso, as primeiras formas de organização 
coletiva passaram a pressionar o poder estatal para que houvesse 
condições básicas para viver nas cidades, o que significava brigar por 
melhores condições de saúde. O atendimento  direcionado à população 
era realizado pela filantropia e instituições parceiras da Igreja Católica. 
A medicina privatista era oferecida para a população que podia pagar, o 
que não era o caso da classe trabalhadora.

A Lei Elói Chaves, em 1923, propôs a Previdência Social no Brasil, 
com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).

As CAPs eram financiadas pela União, pelas empresas 
empregadoras e pelos empregados. Elas eram organizadas 
por empresas de modo que só os grandes estabelecimentos 
tinham condições de mantê-las. O presidente das mesmas 
eram nomeados pelo Presidente da República e os patrões e 
empregados participavam paritariamente da administração. 
Os benefícios eram proporcionais às contribuições e foram 
previstos: assistência médica-curativa e fornecimento 
de medicamentos; aposentadoria por tempo de serviço, 
velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio 
funeral (BRAVO, 2006, p. 90).

A Lei foi um marco no surgimento da Previdência Social no país 
e na organização dos funcionários de empresas para a implementação das 
CAPs, pois possibilitou aos contribuintes diretos atendimento à medicina 
previdenciária. Em 1932, as CAPs foram transformadas em Institutos 
de Aposentadorias e Pensões (IAPs), havendo ampliação da cobertura e 
participação do estado no financiamento. Após 1966 ocorreu a unificação 
da IAPs criando-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 
para executar políticas da previdência social e medicina previdenciária. 
As ações de saúde pública ou preventistas, como controle de epidemias, 
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saneamento, vacinação, etc., aconteciam concomitantes com as “as ações 
curativas” e eram de acesso para todos/as.

Durante a ditadura militar, a medicina privatista teve um alavanque e 
a saúde coletiva teve um de seus piores momentos. O estado realizou gastos 
com infra-estrutura e baixo investimento nas políticas sociais, como na área de 
saúde, educação e assistência social. Na década de 1970, o Brasil sofreu com a 
crise econômica de âmbito global, precisando reconstruir o cenário político e 
econômico, o qual tinha como principal fator a acumulação do capital.  

Neste contexto, surge então o movimento denominado Reforma 
Sanitária, que parte da sociedade por conta do caótico quadro que a saúde 
brasileira apresentava. As primeiras articulações que haviam ocorrido 
no decorrer dos anos 1960, na ditadura militar, fora abortado devido a 
proibição das reivindicações e o golpe militar (BRAVO, 2006). Em 1970 o 
movimento mostrou-se melhor estruturado, porém em razão da repressão 
militar, atingiu seu auge somente a partir de 1980, tendo repercussão até os 
dias atuais. A Reforma Sanitária se afirmou com a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde que ocorreu em 1986, com a participação de mais de quatro 
mil pessoas, tendo como tema “Saúde como direito de todos e dever do 
Estado”. A conferência buscava garantir o direito de acesso à saúde para 
toda a população, o que exigia uma nova configuração do sistema de saúde. 
Houve discussões sobre temas como a estatização da Saúde, a separação da 
Saúde e da Previdência Social, bem como a implementação de um sistema 
que fosse gerido e financiado pelo poder Federal e um Sistema Único de 
Saúde que atendesse a toda a população. Ainda, na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde apresentou-se um conceito ampliado de saúde, que a afirmou 
como resultado das condições de um conjunto de fatores, como alimentação, 
moradia, trabalho, renda, lazer, etc. (BRASIL, 1986).

A partir desses marcos é que o tema central da 8ª Conferência 
“Saúde como direito do Cidadão e dever do Estado” tornou-se a bandeira 
de luta da Reforma Sanitária e tornou-se alicerce para a implementação de 
um novo sistema de saúde no Brasil, o SUS.

O Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 
estratégia, tem como base um Estado democrático de direito, 
responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela 
saúde. Destacam-se como fundamentos dessa proposta a 
democratização do acesso; a universalização das ações; a 
melhoria da qualidade dos serviços com a adoção de um novo 
modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das 
ações; a democratização das informações e transparência no 
uso de recursos e ações do governo; a descentralização com 
controle social democrático; a interdisciplinaridade nas ações 
(CFESS, 2009, p.150).
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A Reforma Sanitária teve como objetivo a universalização dos 
direitos e políticas sociais. Assim, a implementação do SUS teve como 
preocupação a promoção e a prevenção no âmbito da saúde, para que 
as pessoas tivessem direito à habitação digna, água tratada, direito ao 
lazer, à alimentação, trabalho e renda, à liberdade, etc. Evidencia-se um 
modelo de atenção voltado para questões coletivas, superando o modelo 
de saúde curativa, que centrava-se em “curar a doença”. A saúde foi 
uma das áreas que mais avançou com a Constituição de 1988, segundo 
Sobrinho (2003, p.96):

pode-se dizer que a Constituição Federal de 1988 consolidou 
o Estado democrático de direito no país; com a intenção de 
fazer uma Constituição em que a democracia fosse restaurada, 
também ficaram asseguradas as garantias jurídico-legais e a 
preocupação social.

São vários os artigos que abordam a saúde na Constituição Federal 
de 1988 e que dão segurança legal à implementação. Dentre eles, destaca-
se o Art. 6:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 
1988, s/p).

Ainda assim, a política pública de saúde tem enfrentado dificuldades 
na sua efetivação, tanto no que refere ao entendimento do que é saúde, pois 
permanece em muitos gestores e trabalhadores o conceito de saúde como 
ausência doença, quanto pela falta de investimento financeiro, técnico e 
político que a área demanda. A Constituição Federal também aponta em 
outros artigos a Saúde como direito do cidadão e dever do Estado:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação; Art. 197. São de relevância pública as 
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado; Art. 198. As ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 



148 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1º 
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes (BRASIL, 1988, s/p).

Como se observa, a Constituição de 1988 incorporou muitas das 
propostas apresentadas e defendidas pela 8ª Conferência Nacional de 
Saúde. No entanto, a contrarreforma do Estado iniciada na década de 
1990 atingiu diretamente o financiamento público das políticas públicas.

A contrarreforma do Estado atingiu a Saúde por meio 
das proposições de restrição do financiamento público; da 
dicotomia entre ações curativas e preventivas, rompendo 
com a concepção de integralidade por meio da criação 
de dois subsistemas: o subsistema de entrada e controle, 
ou seja, de atendimento básico, de responsabilidade do 
Estado (uma vez que esse atendimento não é de interesse 
do setor privado) e o subsistema de referência ambulatorial 
e especializada, formado por unidades de maior 
complexidade que seriam transformadas em Organizações 
Sociais (CFESS, 2009, p. 19).

Esta foi uma perda decorrente da saúde privatista e das Caixas de Pensões 
que, anteriormente a intervenção estatal, foram base no modo de acesso da 
população à saúde. O Artigo 199 da Constituição Federal de 1988 abriu mão da 
garantia de saúde como dever do Estado preconizada durante a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde de 1986: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada” 
(referência). Deste modo, serviu de estímulo ao seguro privado de saúde, 
estabelecendo pelo menos duas frentes destinadas à população: o SUS para a 
população pobre, com serviços focalizados e o privado para a população que 
tem poder de compra e pode consumir o direito à “saúde”.

Os desdobramentos deste processo podem ser verificados nos 
diferentes espaços que devem garantir o acesso ao direito à saúde, tanto na 
atenção primária, secundária, quanto terciária. Assim, na área hospitalar vive-se 
também o dilema resultante dos distintos projetos societários, especialmente 
no que refere-se à saúde como direito e a saúde como mercadoria.

 
3.O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO HOSPITALAR

O Serviço Social está inserido na política de saúde e trabalha em 
hospitais com a finalidade de promover a participação social da população 
atendida no seu processo de saúde, proporcionando condições de 
assegurar seus direitos sociais garantidos na Constituição Federal de 1988. 
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Com base no princípio da saúde como um direito social do cidadão e 
cidadã brasileiro/a, o Serviço Social insere-se na equipe multidisciplinar do 
hospital contribuindo para o fortalecimento dessa política, especialmente 
em tempos marcados pela precarização dos serviços e das condições de 
trabalho dos/as profissionais inseridos/as nesta política.

O objetivo desta reflexão é situar os processos de trabalho em que 
os/as profissionais assistentes sociais se inserem  no âmbito hospitalar, 
destacando os principais eixos de intervenção profissional.

3.1 EIXOS CENTRAIS OU NÍVEIS DE INTERVENÇÃO: 
TRABALHO PROFISSIONAL NO CONTEXTO 
HOSPITALAR

 O trabalho profissional concentra-se em eixos centrais, que 
podem ser assim qualificadas: ações socioeducativas; ações emergenciais; 
organização e mobilização da população usuária dos serviços; e educação 
e informação em saúde.

3.1.1 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

São ações profissionais desenvolvidas com os/as usuários/as nos 
diferentes níveis de complexidade dos serviços de saúde, que permite 
atendê-los/as como sujeitos de direitos, para responder suas demandas.

Com relação às ações socioeducativas, segundo Lima (2000),

o Assistente Social é chamado para intervir no acolhimento 
inicial dos usuários, na viabilização de recursos e serviços 
materiais e institucionais, bem como em situações em que o 
profissional objetiva a transformação da atitude do usuário nas 
relações sociais, instrumentalizando-o, para que se perceba 
sujeito de direito em ter um atendimento de qualidade e de 
participar na resolução de seus problemas, que ultrapassam 
a questão da doença e também de responsabilização ética 
que o profissional deve ter e que se expressa na relação de 
acolhimento, de criação de vínculo, entre outros.

 Nos atendimentos realizados pelo serviço social, tem-se a 
evidência que o agravo das situações de desemprego, pobreza, desigualdade 
social, falta de habitação, de educação, de saneamento básico, de saúde 
e, consequentemente, de políticas públicas de Estado e de governos, 
não universalizantes, ou seja, seletistas, restritivas, acaba por refletir no 
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atendimento ao/a usuário/a. O acesso aos benefícios, mesmo residuais e 
seletivos, são ações paliativas para enfrentar a lógica perversa de exclusão 
e pobreza, além de outras vulnerabilidades, no cotidiano de muitos/as 
usuários/as que procuram o Serviço Social.

Dentre as orientações realizadas neste eixo de intervenção, destaca-
se os direitos assegurados no tripé da seguridade social:

Quadro 1: Direitos sociais da Seguridade Social
Direito à assistência Destinada a todos que necessitarem 

(participação em programas assistenciais como 
Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada, Aporte Nutricional, acesso a 
oxigênio, muletas, óculos, vestuário, etc).

Direito à saúde Como um direito universal, e portanto todos 
devem ter acesso; direito ao Planejamento 
Familiar, aquisição/acesso dos medicamentos 
e métodos contraceptivos na UBS, 
participação em grupos nos ESFs, etc .

Direito à previdência 
social

Contribuindo formalmente, e principalmente 
o esclarecimento sobre a possibilidade e 
importância de contribuir como autônomo.

 Fonte: QUADRADO; SILVA (2018)

No contexto hospitalar, o/a assistente social é reconhecido/a pelas 
equipes multiprofissionais, como o/a profissional habilitado/a por uma 
formação profissional específica, a realizar a interface da política de saúde 
com as demais políticas setoriais como, por exemplo, assistência social, 
educação, habitação, com a finalidade precípua de viabilizar os direitos 
sociais e o direito à saúde, mediadas pelas necessidades dos/as usuários/as.

Em relação ao instrumental usado para operacionalizar o trabalho, 
destacam-se:  atendimento individual; acompanhamento familiar; elaboração, 
coordenação, execução, monitoramento e avaliação de programas e projetos; 
encaminhamentos diversos; visitas domiciliares; reuniões; entrevista individual e 
coletiva; acolhimento; orientações gerais; observação; escuta sensível; elaboração 
de relatórios diversos; interlocução com a rede de serviços socioassistenciais, 
outras instituições e demais secretarias do município; prontuário com registros 
evolutivos; estudos, laudos e perícias sociais, dentre outros.

Igualmente, atividades de elaboração e organização de convênios; 
oficinas; palestras; supervisão de estágio curricular; informações para o 



151ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Conselho Tutelar; visitas institucionais; pesquisa; estudo e divulgação de 
leis sociais; reconhecimento e potencialização do território; seminários; e 
capacitação da equipe de trabalho.  
         Os processos de trabalho evidenciam a amplitude e a diversidade 
que a profissão é caudatária, um trabalho pautado em consonância com o 
Projeto Ético-Político, com a Reforma Sanitária e com os Parâmetros para 
Atuação de Assistentes Sociais na Área de Saúde.

Ilustra-se no quadro abaixo, algumas demandas e os encaminhamentos 
e orientações rotineiras, realizadas pelos/as profissionais:

Quadro 2: Demandas e encaminhamentos realizados pelos/as 
profissionais

Demanda Encaminhamento/ orientações
 

Doação e transplante de 
órgãos

A equipe de captação; ou quando o 
profissional faz parte da equipe, orienta as 
famílias sobre os procedimentos adotados 
junto a equipe de captação. Auxílios previstos 
em lei, caso a família opte por doar.

Uso e abuso de drogas 
lícitas e ilícitas

Centro Regional de Atenção Integral em 
Saúde Mental – CRAISM; grupos de apoio 
ao usuário e aos familiares, Centros de 
Atenção Psicossocial em Saúde Mental-
CAPS; Defensoria Pública.

Tentativas de suicídio Centro de Valorização à Vida - CVV; grupos 
de apoio.

Violência contra a 
mulher

Grupos de apoio, denúncia a delegacia 
de polícia civil; Centro de Referência de 
Assistência Social; Centro de Referência 
Especializada em Assistência Social; 
Defensoria Pública.
Orientações sobre as Leis Maria da Penha, 
feminicídio, dentre outros instrumentos 
protetivos.

Violência contra 
crianças e adolescentes

Conselho tutelar; delegacia de polícia civil; 
ministério público; casa de acolhida;
Estatuto da criança e adolescente.

Violência contra idosos
Abandono afetivo, 
material.

Encaminhamentos ao Conselho do idoso;
Ao ministério público, a delegacia de polícia; 
Busca ativa a familiares; Defensoria Pública.
Encaminhamentos Centros de convivência 
ou instituições de longa permanência/asilo;
Orientações baseadas no Estatuto do Idoso.

 Fonte: QUADRADO; SILVA (2018)
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O trabalho profissional torna-se importante para atingir a 
integralidade do sujeito, pois somente um atendimento pautado na 
totalidade, intersetorialidade, interdisciplinaridade, por meio da utilização 
de instrumentais técnicos operativos, como a entrevista, o acolhimento, 
a observação, entre outros, poder-se-á efetuar o atendimento integral e 
de qualidade, contribuindo na identificação e respostas das necessidades 
expostas.

Há de se ressaltar sobre o perfil dos/as usuários/as internados/as 
em hospitais, uma vez que as demandas trazidas pelas famílias ou pelo/a 
próprio/a usuário/a durante o atendimento realizado pelo Serviço Social 
no período de internação não se restringem  exclusivamente  às respostas 
fornecidas, através do estudo socioeconômico aplicado  e nem à questões 
relacionadas com a internação hospitalar, como por exemplo, o tratamento 
e o pós-alta do internado, mas às expressões da “questão social” que vêm 
à tona no momento dos atendimentos/entrevistas, tais como violência, 
uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, desemprego, pobreza, fome, dentre 
outras necessidades básicas não supridas no cotidiano deste usuário/a.

3.1.2 AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL

Neste nível de intervenção, o/a profissional de Serviço Social atende as 
demandas relacionadas às necessidades emergenciais dos/as usuários/as.  No 
cotidiano de um hospital, esta atividade é qualificada como “plantão social”, 
que significa atender as demandas imediatas da população usuária espontânea 
e/ou encaminhada por outros serviços internos ou externos, numa perspectiva 
de inclusão ao SUS.  O plantão social é a porta de entrada das demandas e 
necessidades dos/as usuários/as dos serviços e programas de saúde, referente 
às políticas sociais municipais centradas na emergência, devido ao contexto 
social, econômico e cultural em que vivem os/as usuários/as que a demandam.

Diante deste contexto, cabe ao/a assistente social problematizar 
essas demandas imediatas e desvelar as expressões da “questão social” 
trazidas pela população usuária da instituição. A ação incidirá na inclusão 
dos/as usuários/as na rede de serviços internos e externos, com vistas 
à resolução de suas demandas, por meio da interface com as diversas 
políticas sociais para que seja assegurada e garantida a integralidade das 
ações e serviços de saúde e a resolutividade do sistema.

Uma peculiaridade no atendimento aos/as usuários/as no plantão, 
por vezes, não se configura pela continuidade; essa característica, no 
entanto, não é indício exclusivo de um descompromisso por parte dos/as 
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profissionais de Serviço Social, mas sim resultado da desresponsabilização 
por parte do poder público, nas suas três esferas (municipal, estadual 
e federal), com políticas e programas sociais que venham atender 
a complexidade das demandas da população. A não priorização do 
poder público com as questões de saúde, rebate diretamente nas ações 
profissionais, de modo a dificultar a efetivação e a consolidação dos 
princípios e diretrizes do SUS.

3.1.3 ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS

Neste eixo de intervenção, o Serviço Social participa ativamente de 
reuniões mensais do Conselho Local de Saúde (CLS), procurando contribuir 
para a organização e mobilização do Conselho, bem como assessorar a 
articulação das discussões e ações entre o conselho, a comunidade e o centro 
de saúde na perspectiva da universalização, da ampliação e da efetivação dos 
direitos socialmente adquiridos (ALVES et al., 2003).

Acompanha também, equipes dos programas de estratégias de 
saúde da família, das unidades básicas de saúde e da secretaria da saúde, 
em prol da organização e mobilização dos/as usuários/as para melhor 
qualificar os serviços ofertados pela rede.

Neste caso, as ações do Serviço Social hospitalar tem como diretrizes 
a universalização, a ampliação e a consolidação do direito “adquirido” 
e garantido legalmente à população da participação da comunidade no 
controle social.

3.1.4 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Por fim, o quarto eixo de intervenção em que o Serviço Social 
desenvolve suas ações é o de educação e informação em saúde, através 
da sala de espera, do mural da cidadania e do acolhimento, nas visitas 
domiciliares, nas campanhas de educação e promoção da saúde e nos 
projetos para a comunidade externa.

Neste nível de intervenção a informação, o diálogo e a reflexão entre 
profissionais e usuários/as são imprescindíveis com vistas a promover o 
fortalecimento destes/as usuários/as no processo de transformação da 
realidade na qual se inserem.

Destaca-se que as ações voltadas à educação em saúde, por meio de 
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orientação e encaminhamentos individuais e coletivos e as atividades de sala 
de espera, do mural da cidadania e do acolhimento exigem o engajamento 
dos/as profissionais de Serviço Social em práticas multidisciplinares e 
interdisciplinares com os/as demais profissionais da equipe de saúde da 
unidade hospitalar.

As ações neste eixo permitem tornar visível, para os/as usuários/as, a 
estrutura dos serviços de saúde e os/as profissionais que atuam no hospital, 
a fim de permitir a transparência sobre o real significado das políticas sociais, 
especialmente a política de saúde, explicitando os meios e as condições de 
acessá-las.

A promoção dessas ações se tornam espaços de democratização 
de conhecimento e informações, principalmente, no que refere às rotinas 
institucionais da unidade hospitalar, sobre os direitos dos/as usuários/as, 
sobre os recursos e programas existentes, sobre os espaços de incentivo 
e mobilização para a participação da população em fóruns de controle 
social, como o CLS e de discussão da política de saúde.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho na área de saúde, em particular a hospitalar, evidencia 
que o/a assistente social, desenvolve atividades de natureza educativa, de 
planejamento e gestão, de mobilização e participação da comunidade para 
atender a complexidade de demandas dos/as usuários/as no cotidiano, ao 
desenvolver ações voltadas para a prevenção, recuperação e controle do 
processo saúde/doença.

Ressalta-se que é um/a profissional que trabalha na conexão das 
necessidades de saúde da população com os princípios e diretrizes do SUS 
e para além do sistema, ao conectar com a rede externa de proteção social, 
objetivando sempre ao atendimento integral das necessidades em saúde 
dos/as usuários/as.

Também é importante destacar que a área hospitalar é um espaço 
sensível a direção do SUS, portanto, conforme avança ou retrocede em 
tempos de cortes na área da saúde, sofre diretamente os impactos. Isto 
pode ser observado nos desafios que parte dos hospitais gerais de cidades 
de pequeno porte e médio porte vem tendo para manter as suas unidades 
hospitalares em funcionamento.

Por fim, defende-se o Sistema Único de Saúde, com seu caráter 
universal, integral e equânime, ou seja, que é de direito da população e 
dever do Estado.  
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5. SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL: 
CONTRIBUIÇÕES DO CAPS-AD PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL

Solange Emilene Berwig39

Jocenir de Oliveira Silva40

RESUMO: Este artigo propõe realizar uma reflexão sobre o estágio curricular em 
Serviço Social a partir das experiências construídas no campo da saúde mental no 
município de São Borja, destacando alguns dos desafios e as possibilidades para o 
processo de formação. Para tanto, este trabalho apresenta inicialmente um breve resgate 
histórico sobre a trajetória da saúde mental no contexto brasileiro, a partir do Movimento 
da Reforma Psiquiátrica sob a perspectiva ética e política trazidas pelo movimento. Na 
sequência apresenta uma abordagem sobre a inserção dos/as acadêmicos/as do Curso de 
Serviço Social da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA nos serviços de saúde 
mental, bem como os elementos do processo de formação, vivenciados no processo de 
estágio curricular em Serviço Social.
 
Palavras-Chave: Saúde Mental Serviço Social; Estágio Curricular. 

1. INTRODUÇÃO

Não há dúvidas que o período do estágio curricular em Serviço Social é 
de fundamental importância para a formação profissional dos/as assistentes 
sociais. Entende-se que este período oportuniza o desenvolvimento das 
capacidades para o trabalho profissional e contribui para a reflexão da 
realidade social em que os/as trabalhadores/as estão inseridos/as.

Durante este período da formação, os/as acadêmicos/as se deparam 
com vários desafios.  O primeiro deles é aprender a dinâmica profissional, 
reconhecer os limites e/ou possibilidades  do trabalho e das políticas em 
que se inserem os/as trabalhadores/as, e ainda, elaborar estratégias de 
intervenção - condizentes com os espaços institucionais em que estão 
inseridos/as trabalhadores/as e estagiários/as e com as atribuições e 
competências profissionais. As propostas de intervenção construídas 
estão amparadas e orientadas pelo acompanhamento sistemático dos/as 

39 Mestre em Serviço Social. Doutoranda em Serviço Social pela PUC-RS. Bolsista CAPES. 
Docente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja/
RS. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e 
Política Social na América Latina. E-mail: solangeberwig@unipampa.edu.br
40 Mestre e Doutor em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. Integrante do grupo de 
Pesquisa em Políticas sociais, questão social e relações de exploração/opressão. E-mail: 
jocenirsilva@unipampa.edu.br
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supervisores/as, de campo e acadêmico/a, compondo assim o trabalho da 
tríade – estagiário/a, supervisor/a de campo e supervisor/a acadêmico/a.

O processo de construção do estágio em Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), na área da saúde mental 
apresenta como um dos resultados fruto de reflexões teóricas sobre as 
experiências de estágio em Serviço Social  – CAPS AD, Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas 24 horas desenvolvidas no município de São 
Borja. O objetivo aqui é compartilhar o processo que vem sendo construído 
a partir do trabalho da tríade, num movimento desafiador e enriquecedor 
das experiências vivenciadas, que contribuem para a formação profissional 
de assistentes sociais.

Este estudo divide-se em dois momentos, primeiro apresenta as 
determinações sócio históricas que contribuíram para a formulação da 
política de saúde mental no Brasil, com destaque para o movimento da 
Reforma Psiquiátrica, e na sequência apresenta algumas reflexões do trabalho 
realizado entre a tríade no processo de formação junto à experiência de 
estágio em Serviço Social no campo da saúde mental CAPS AD.

2. REFORMA PSIQUIÁTRICA

A saúde em seu conceito ampliado contempla a promoção de 
ações que integram educação, acesso à informação, convivência social, 
alimentação, habitação e lazer. É com base neste conceito de saúde que 
as ações dos serviços existentes do Sistema Único de Saúde – (SUS) estão 
pautados. Segundo Saraceno (1999) a saúde mental resulta de um conjunto 
de ações que promovem, previnem, tratam e melhoram as condições de 
saúde e autonomia da população. Considerando que a saúde integral 
do indivíduo é também influenciada por determinações sociais, torna-
se imperioso incluir a saúde mental como uma das áreas prioritárias na 
proposta de saúde coletiva. 

O movimento de Reforma Sanitária (1970) surgiu como um 
resultado das condições de saúde da população, não só nas reformas 
de saúde, mas da luta contra a ditadura militar, buscava-se garantir a 
Saúde como direito da população e dever do Estado. O movimento de 
Reforma Sanitária tem na sua gênese a luta pela garantia do modelo de 
saúde pública, contrapondo-se ao modelo de saúde privatista. Assim se 
colocava como um processo político, e de estratégia pela reforma sanitária 
que visava tornar universal o acesso a saúde no Brasil. Deste processo 
resultou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a alteração das 
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práticas institucionais regidas pelos princípios democráticos de acesso 
(YASUI, 2006).

A partir de 1980, a Saúde assumiu cada vez mais uma dimensão 
política vinculada à luta pela democracia. Articulados ao Movimento da 
Reforma Sanitária, os/as profissionais de saúde defenderam melhores 
condições de saúde e o fortalecimento do setor público. Ampliou-se a 
discussão em torno da saúde e da democracia, os partidos políticos de 
oposição promoveram debates no congresso e os movimentos sociais 
articulados à sociedade civil realizaram eventos: Estes debateram:

[...] a universalização do acesso a concepção de saúde como 
direito social e dever do Estado, a reestruturação do setor 
através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde [...] a 
descentralização do processo decisório para as esferas 
estadual e municipal, o financiamento efetivo dos conselhos 
de saúde (BRAVO, 2007, p.96).

Nessa conjuntura de mobilizações em prol da saúde deste período, 
destacam-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a I Conferência Nacional 
de Saúde Mental. Foi realizada em Brasília a 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, tendo como tema “A saúde como direito inerente à personalidade 
e a cidadania” e a “Reformulação do Sistema Nacional de Saúde”.  Essa 
ação representou um marco no que diz respeito à discussão da saúde na 
sociedade, propondo o Sistema Único de Saúde e a Reforma Sanitária 
(BRAVO, 2007).
 As conferências representaram papel significativo no processo 
de crítica ao modelo hospitalocêntrico, também contribuiu para definição 
das estratégias e rumos para implementação da Reforma Psiquiátrica 
(BRASIL, 2001). 

No Rio de Janeiro, foi realizada em 1987, a I Conferência Nacional 
de Saúde Mental, em desdobramento à VIII Conferência Nacional de 
Saúde, que marcou o início da desinstitucionalização no país. Neste mesmo 
ano, aconteceu em São Paulo, o II Congresso Nacional do Movimento dos 
Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), que teve como lema “Por uma 
sociedade sem manicômios”, o qual marca o dia 18 de maio como Dia 
Nacional da Luta Antimanicomial no país (BRASIL, 2005).

Em 1988 o direito a saúde universal ganhou base legal. Serviu 
como pressuposto para a criação do SUS (Lei 8.080/1990). Esta preconiza 
a universalização do acesso aos serviços de saúde, a integralidade, a 
equidade e a hierarquização dos serviços, em um contexto descentralizado 
e municipalizado. Com mecanismos de descentralização e cogestão em sua 
organização. O SUS (1990) contemplou em suas diretrizes os princípios da 
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reforma psiquiátrica, incluindo o processo de desospitalização e a garantia 
dos direitos de cidadania para as pessoas com algum transtorno mental. 
Art. 3º da Lei 8.080, que prevê o SUS:

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País (BRASIL, 1990, p.01).

Com base nos dispositivos da lei, fica evidenciado que todo cidadão 
têm direito a saúde integral, sendo esse um direito fundamental do ser humano, 
o qual garante às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mental 
e social, o qual inclui acesso a todos os recursos que visem à promoção de 
saúde da população. Este processo foi base para que a legislação brasileira 
pudesse avançar na área da Saúde Mental. Deste modo foi criado o projeto de 
lei do deputado Paulo Delgado, que apresentava a proibição de construção ou 
contratação de novos hospitais psiquiátricos pelo poder público, bem como o 
redirecionamento de recursos públicos para a criação de serviços alternativos 
de atendimento em saúde mental, além da informação ao setor judiciário 
das internações compulsórias. Tornou-se a Lei nº 10.216, em 6 de abril de 
2001. Seu objetivo foi o de regulamentar a assistência psiquiátrica no Brasil e 
reestruturar o modelo de atendimento em todas as esferas. 

As Portarias ministeriais n.º 336 e 189, ambas de 2002, 
avançaram no sentido da Lei da Reforma Psiquiátrica, apontando para 
serviços de saúde mental abertos e comunitários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os CAPS podem ser vistos como uma resposta do setor 
dominante às reivindicações do Movimento de Reforma Psiquiátrica e 
Sanitária. A Portaria 336 (fevereiro/2002) acrescentou novos parâmetros 
aos serviços da área ambulatorial, ampliando a abrangência dos serviços 
substitutivos de atenção diária; também estabelece diferenciação a partir 
de critérios populacionais e indica serviços específicos para pessoas que 
fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Também criou mecanismos 
de financiamento próprio para além dos tetos financeiros municipais, para 
a rede de CAPS (BRASIL, 2004).
 Considerando a Lei 10.216 que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, esta redireciona 
o modelo assistencial em saúde mental. Estabelece que os Centros de 
Atendimento Psicossocial (CAPS) só poderão funcionar em área específica, 
bem como deverá contar com equipe técnica especializada para atender o 
público alvo. O Art. 4º indica que: 
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A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o 
atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como 
limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime de 
atendimento intensivo, será composta por:
a - 01 (um) médico com formação em saúde mental;
b - 01 (um) enfermeiro;
c - 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes 
categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
necessário ao projeto terapêutico.
d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou 
auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão (BRASIL, 2002 p. 02).  

 Deste modo o CAPS, de acordo com a sua modalidade, deve 
contar com a atuação dos profissionais descritos para que haja o seu 
credenciamento junto ao SUS, bem como, possa atender do melhor modo 
possível os/as usuários/as do serviço. 

3. ESTÁGIO CURRICULAR EM SERVIÇO SOCIAL: 
EXPERIÊNCIAS NA SAÚDE MENTAL

Ao problematizar a formação profissional em Serviço Social, 
observando a realidade social onde está localizada a Universidade Federal 
do Pampa – Campus São Borja, um primeiro ponto desafiador, refere-se ao 
processo de inserção dos/das discentes nos campos de estágio em Serviço 
Social, considerando o número de estudantes em fase de cumprir esta etapa 
da formação e número de vagas de estágios disponíveis. Considera-se um 
desafio pelo quantitativo de trabalhadores/as inseridos/as nos campos de 
trabalho no município, que também recebem acadêmicos/as de outras 
unidades de ensino, tendo em vista a preocupação com a qualidade dos 
estágios e o respeito às normativas de carga horária e total de estagiários/as 
permitidos/as por profissional.

 Esse é um tema recorrente do diálogo entre a direção da 
UNIPAMPA, docentes do curso de Serviço Social (coordenação de curso 
e coordenação de estágio), assistentes sociais, gestão municipal e discentes 
de Serviço Social. Trabalho realizado em consonância com o papel da 
Universidade e com a legislação vigente:

a) Lei de Diretrizes e Bases – LDB;
b) Lei Federal nº11.788 de 2008, conhecida como Lei do Estágio;
c) Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, aprovadas 

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social em 1996;
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d) Política Nacional de Estágio da Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social, aprovada em 2009.

Vale destacar, que a rede de atenção à saúde mental do município 
de São Borja, através de seus gestores/as, e principalmente, através de 
seus/suas profissionais assistentes sociais, têm sido comprometidos com 
o processo de formação, abrindo espaço para receber e supervisionar o 
estágio curricular em Serviço Social, em conformidade com as atribuições 
privativas previstas na Lei de regulamentação da profissão – “Constituem 
atribuições privativas do assistente social: VI – treinamento, avaliação e 
supervisão direta de estagiários de Serviço Social” (CFESS, 1993, s/p). E 
Código de Ética Profissional, 

Artigo 4º - É vedado ao assistente social: d) compactuar com o 
exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários 
que exerçam atribuições específicas, em substituição aos 
profissionais; e) permitir ou exercer a supervisão de aluno 
de Serviço Social em instituições públicas e/ou privadas 
que não tenham em seu quadro assistente social que realize 
acompanhamento direto ao aluno estagiário (CFESS, 2011, 
p. 25).
Artigo 21 - São deveres do assistente social: c) informar, 
esclarecer e orientar os estudantes, na docência ou 
supervisão, quanto aos princípios e normas contidas neste 
código (CFESS, 2011, p.37).

Em que pese este estudo estar focado na discussão dos processos de 
estágio curricular ocorridos no CAPS-AD de São Borja, destaca-se que este 
não é o único serviço de atenção à saúde mental41 no município.  Conhecer 
os espaços que compõem uma rede de serviços se faz necessário no sentido 
de compreender a dimensão das ações de atenção e o alcance dos processos 
interventivos em que se inserem os/as trabalhadores/as desse serviço. Esse 
processo contribui inicialmente para que os/as acadêmicos/as que ingressam 
neste espaço tenham a aproximação com a rede de saúde. Além disso, contribui 
para a tarefa inicial do processo de estágio, de reconhecimento institucional e 
das relações tecidas com a rede de atenção e o exercício profissional.

É nesse processo de inserção, conhecimento institucional, das 
situações atendidas, do diálogo com a rede, dos procedimentos de 
gestão da política pública, do reconhecimento do campo dos direitos 

41 A rede de atenção à saúde mental do município de São Borja, é contemplada pelos 
serviços especializados de CAPS AD 24 horas, CAPS I, leitos hospitalares destinados 
para atenção psiquiátrica – em hospital geral. Além destes serviços destaca-se que a saúde 
mental não está fora da atenção integral da saúde, do Sistema Único de Saúde, que deve 
garantir pelas unidades básicas de saúde o acompanhamento das demandas gerais da 
população, integrando todo e qualquer cidadão independente de sua patologia, pelos 
princípios da integralidade e da universalidade. 
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dos cidadãos, que vai se descortinando o cotidiano profissional para 
os/as acadêmicos/as, pois a partir das instituições este sujeito em 
formação vai compreendendo o processo complexo em que se insere 
a ação profissional. Este é um momento privilegiado da formação, já 
que a imersão nos espaços institucionais possibilita vivenciar situações 
cotidianas que, não raramente, impactam na forma de reagir às situações 
novas que surgem.

A expectativa que antecede o ingresso no estágio curricular muitas 
vezes gera um grau de ansiedade, e até um certo desapontamento inicial 
em decorrência da frustração das pretensões iniciais dos/as estudantes. 
O que se espera é que com o trabalho desenvolvido pela supervisão 
direta, esses sentimentos possam ser sempre superados, ressignificados, 
num processo de trabalho que compreenda o diálogo, construído sob a 
dimensão pedagógica das experiências vividas pelos/as estudantes em 
decorrência da inserção nos campos de estágio. Nesse movimento de 
reconhecimento, e de mudanças das sensações com o campo em que está 
se aproximando, o trabalho de supervisão configura-se no ponto chave 
para o desenvolvimento de uma relação pedagógica que contribua para 
um processo de formação qualificado. 

Como ser humano, o/a acadêmico/a que está chegando neste 
espaço, experimenta emoções que para alguns eram desconhecidas até 
então. Além de questões subjetivas, alguns aspectos da realidade concreta 
podem interferir neste momento de formação, como

[...] a precarização nos campos de estágio e nas instituições de 
ensino, deficiência de recursos materiais, físicos e humanos, a 
bolsa-estágio que não condiz com a realidade de estudantes-
trabalhadores, a massificação do processo de supervisão 
acadêmica pelo número excessivo de estudantes, dentre 
outros (ABEPSS, 2015, p. 15).

 Não é incomum que alguns acadêmicos/as não tenham a compreensão 
total dos espaços onde estão se inserindo como estagiários/as. Os desafios e 
as potencialidades vão se desvendando pouco a pouco com as aproximações 
sucessivas da realidade social dos/as usuários/as, dos/as trabalhadores/as e 
da instituição.

O trabalho coletivo, e o diálogo constante entre a tríade é o eixo 
potencial para que as vivências do estágio sejam incorporadas no processo 
formativo, sejam elas desafios ou potencialidades. A proximidade entre 
o/a trabalhador/a assistente social (supervisor/a de campo do CAPS-
AD), docente do curso de Serviço Social (supervisor/a acadêmico/a) e 
acadêmico/a estagiário/a tem sido uma ferramenta potencial para aprimorar 
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o processo de trabalho entre a tríade, qualificando as experiências de estágio. 
O processo de supervisão é decisivo para que as vivências do estágio sejam 
de qualidade para a formação profissional.

[...] a supervisão, atrelada à formação numa dimensão de 
qualificação humana, diz respeito ao desenvolvimento das 
condições físicas, teóricas, afetivas, estéticas, políticas e 
éticas dos alunos, capaz de alargar a capacidade de trabalho 
na produção de valores de uso em geral como condição de 
satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu 
processo histórico (LEWGOY, 2009, p.30, grifo nosso).

É com a preocupação constante de qualificação da formação 
profissional, entendendo a importância desse momento, enquanto experiência 
vivida da ação profissional, em que os/as acadêmicos/as tem a possibilidade 
de acessar informações, conhecer as determinações das condições de 
trabalho, os elementos que formam o cotidiano profissional que se constitui 
o trabalho da tríade, no intento de buscar um diálogo comprometido com o 
objetivo central deste período - a formação profissional. 

As experiências de estágio curricular, bem como as propostas 
de intervenção desenvolvidas junto ao CAPS AD têm sido construídas 
coletivamente, através dos processos de supervisão de estágio. O período 
do estágio neste espaço tem oportunizado conhecer a dimensão do campo 
da saúde, com as particularidades da saúde mental e as determinações da 
atenção nesse serviço, bem como atendem ao objetivo central da formação, 
que para além do serviço onde o/a acadêmico/a está inserido/a, objetiva 
desenvolver as habilidades e competências profissionais. 

É mister afirmar que o maior desafio está na construção da 
compreensão da totalidade social, fazendo com que este espaço, da 
experiência do estágio, tenha o papel de espaço formativo, não se tornando 
a referência única de exercício profissional, para isso a tríade tem trabalhado 
para além do reconhecimento das particularidades da política de atenção 
em saúde mental, sem desligar os/as usuários/as e trabalhadores/as da 
teia da realidade social.

A supervisão de campo e a supervisão acadêmica contribuem 
nesse momento para orientar, ou direcionar esse/a profissional que está 
em formação. Considerando a importância desses papéis, o esforço das 
supervisões tem sido de construir processos de ensino/aprendizagem a 
partir das experiências cotidianas, comprometidos com uma postura ética 
e crítica, para que seja possível colaborar na formação de profissionais 
críticos, propositivos, que rompam com as práticas burocráticas e 
assistencialistas. O estágio curricular em Serviço Social, 
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[...] configura-se em um processo coletivo de ensino-
aprendizagem, no qual se realiza a observação, registro, 
análise e acompanhamento da atuação do(a) estagiário(a) 
no campo de estágio, bem como a avaliação do processo 
de aprendizagem discente, visando a construção de 
conhecimentos e competências para o exercício da 
profissão. Esta avaliação deve ser realizada continuamente, 
contemplando duas dimensões: a avaliação do processo de 
estágio e a avaliação do desempenho discente, assegurando 
a participação dos diferentes segmentos envolvidos 
(supervisores acadêmicos e de campo e estagiários(as) 
(ABEPSS, 2010, p. 15).

Um elemento importante destacado pela Política Nacional 
de Estágio, e que deve estar sob constante vigilância da tríade, são os 
processos avaliativos, considerando que este tem um peso tão considerável 
quanto a experiência como um todo, construir avaliações que nos levem a 
identificar as limitações a fim de superá-las e construir novas metodologias, 
qualificar a formação através de avaliações críticas, que direcionem para a 
qualificação da formação e também dos processos de trabalho.

Na discussão que aqui perpassa pelo campo da saúde mental, 
observa-se que este espaço, que é, nesse caso, o lócus das experiências do/a 
profissional em formação, o CAPS AD se torna potencial para compreensão 
das demandas e possibilidades das intervenções profissionais e apreensão 
das determinações e mediações que incidem na realidade social dos/as 
usuários/as atendidos/as. Para que isso ocorra, as ações da tríade estão 
alinhadas à perspectiva ética e política da profissão, corroborando para uma 
supervisão de estágio consubstanciada pela direção social da profissão. 

As experiências de estágio em Serviço Social junto ao CAPS AD 
têm oportunizado aos/as acadêmicos/as vivenciar todas as etapas do 
processo formativo, contribuindo para uma visão da realidade social na 
qual as demandas da saúde mental são o foco das intervenções deste 
espaço. Este, se constitui num momento privilegiado para o planejamento 
de estratégias e ações, estudos de viabilidade da operacionalização, visando 
o enfrentamento da realidade posta comprometidos com a universalização 
dos valores democráticos e igualitários em consonância com  a posição da 
profissão (LEWGOY, 2009). 

Assim, os/as acadêmicos/as que se inserem neste espaço recebem 
suporte dos/as supervisores/as para o desenvolvimento do reconhecimento 
da instituição através do estudo de análise institucional, constroem os 
diários de campo, apresentando os elementos do cotidiano de trabalho, que 
oferecem subsídios para as discussões, elaborações críticas, e orientam para 
os momentos de supervisão e avaliação durante o processo. Além destes 



165ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

instrumentos os/as estagiários/as elaboram os projetos de intervenção, 
relatórios de estágio, e a avaliação do processo de intervenção desenvolvidos. 
Produzir esta  documentação é mais que uma mera exigência formal, é parte 
do exercício formativo.

A inserção dos/as acadêmicos/as neste espaço institucional, oferece 
além da demanda do processo formativo e acompanhamento pelo/a 
supervisor/a de campo, um movimento contínuo de aperfeiçoamento, reflexão 
crítica e revisão do fazer profissional. Os/as supervisores/as ao receber o/a 
estagiário/a tem a clareza de que esse movimento é de contribuição para a 
formação de um/a novo/a profissional e que o olhar crítico, e até curioso do/a 
estagiário/a vai trazer para seu trabalho inquietações, questionamentos que 
irão, no mínimo, resultar na reflexão dos processos de trabalho desenvolvidos. 

A supervisão é um processo educativo, onde o supervisor e 
o supervisionado aprendem em conjunto, onde há a troca, o 
debate. Existe a preocupação de a prática profissional estar 
respaldada em uma teoria, e de a visão da unidade teoria-
prática, na ação supervisora (BURIOLLA, 2003, p. 64).

Uma postura questionadora, crítica, é um ponto importante para 
as experiências do estágio, pois essa postura proporciona momentos 
de aprendizagem, na relação entre supervisor/a e supervisionando/a. 
São elementos do cotidiano profissional do estágio, condizentes com o 
objetivo profissional, que deve ser de conhecimento da realidade do seu 
campo de atuação, compreendendo o contexto no qual o/a trabalhador/a 
se insere, e com isso contribuir para superar ações conservadoras ou de 
caráter paliativo, construindo estratégias de intervenção transformadoras, 
observando as possibilidades dentro de uma política como a de saúde 
mental, no espaço do CAPS AD.

A supervisão de campo tem um desafio duplo ao receber um/a 
estagiário/a, garantir o acesso aos documentos produzidos e as ações 
de atribuição e competências do/a assistente social e ainda integrar o/a 
acadêmico/a estagiário/a junto aos processos de trabalho do serviço 
que envolve equipe multiprofissional e a gestão. A formação passa 
necessariamente pela experiência de compreender as relações que se dão 
entre assistentes sociais, assistentes sociais e trabalhadores/as de outras 
formações, trabalhadores/as e gestores/as, trabalhadores/as e usuários/as, 
e ainda as ações que envolvem o trabalho intersetorial, na perspectiva da 
garantia da atenção integral às necessidades das pessoas, em consonância 
com os seus direitos (BURIOLLA, 2001).

Respeitada as determinações, e até mesmo as limitações da política de 
atenção à saúde mental, em especial do CAPS AD, entende-se que este espaço 
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tem sido um parceiro importante no processo de formação profissional no 
município de São Borja, e o processo construído de supervisão de campo e 
supervisão acadêmica e vivências dos estagiários/as, tem garantido a construção 
de experiências significativas para os/as acadêmicos, e para a consolidação dos 
momentos de aprendizagem. O processo contínuo de trabalho coletivo, vem 
sistematicamente contribuindo para a reflexão sobre o trabalho profissional, 
sob uma perspectiva crítica da dinâmica das relações entre instituição, 
campo de estágio, unidade de formação, Universidade, apoiados pelos/as 
supervisores/as, de campo e acadêmico/a como processo dinâmico e 
criativo, contribuindo sempre para a elaboração de novos conhecimentos 
e qualificação da formação profissional (BURIOLLA, 2001).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Não há dúvidas que o período do estágio é um momento de 
descobertas, inquietações para o/a acadêmico/a em relação a profissão. 
Também é um momento de aproximação com o campo de trabalho, 
outros/as trabalhadores/as assistentes sociais e demais áreas profissionais. 

As experiências de estágio curricular em Serviço Social junto 
ao CAPS AD, tem sido de fundamental relevância para a formação de 
assistentes sociais, que para além de conhecer esta área específica de trabalho, 
desenvolvem no exercício do estágio as competências e habilidades para 
trabalhar profissionalmente neste e em outros espaços institucionais.

As potencialidades e desafios andam juntos, no mesmo cenário, 
estes aspectos que são enfrentados pelo/a profissional assistente social na 
execução de suas atividades junto da instituição, são espaços propulsores 
de aprendizagem para os/as futuros/as profissionais, hora em formação. 
Destaca-se nessa reflexão teórica que as experiências constituídas em 
tríade, em conjunto com o CAPS AD se coloca em vigilância constante, 
no sentido de qualificar as ações do processo de formação profissional, 
seguindo a perspectiva da ética profissional, do projeto ético político 
profissional, em consonância com a Reforma Psiquiátrica.
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6. TERCEIRO SETOR E SERVIÇO SOCIAL: DEBATE 
SOBRE TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Solange Emilene Berwig42

RESUMO: O presente texto tem como objetivo suscitar a reflexão sobre o processo de 
formação em Serviço Social, com ênfase para o período de estágio supervisionado. O enfoque 
dessa reflexão está constituído a partir da relação consolidada entre Universidade Federal do 
Pampa – UNIPAMPA –, Curso de Serviço Social e o Centro de Formação Teresa Verzeri 
– CFTV. Este estudo desdobra-se numa discussão sobre o terceiro setor, características, 
desafios e potencialidades do trabalho profissional do/a assistente social e o processo de 
formação desenvolvido pela inserção de estagiários/as de Serviço Social nesse contexto. 

Palavras-Chave: Terceiro Setor; Estágio supervisionado; Serviço Social.

 1. INTRODUÇÃO

É sempre oportuno retomar a discussão sobre o papel do terceiro 
setor, formado pelas instituições sem fins lucrativos, organizações não 
governamentais, fundações e associações. Esse tema é relevante por 
distintas perspectivas: a) a observação dos aspectos ideológicos que estão 
por trás da configuração deste setor que atende aos moldes da política 
neoliberal; b) a discussão do espaço que o terceiro setor ocupa enquanto 
lacuna deixada pelo Estado; c) a emergência deste setor e o aumento das 
instituições na prestação de serviço à sociedade sob aval do Estado; d) a 
inserção de profissionais do Serviço Social nestas instituições, entre outros.

O objetivo do texto é  contribuir com a  discussão sobre o terceiro 
setor e a relação entre a área de trabalho para o Serviço Social e as relações 
que se constituem, inclusive ao que se refere o estágio supervisionado. 
Destaca-se que não se está ignorando as críticas importantes já realizadas 
por autores da área43, sobre a relação estreita deste setor e o receituário 
neoliberal, e de características controversas como o voluntariado e ideário 
de solidariedade social em detrimento da esfera dos direitos sociais. 
Tais críticas são fundamentais para compreender este campo nas suas 
contradições, bem como para refletir sobre os desafios que compõem a 

42 Mestre em Serviço Social. Doutoranda em Serviço Social pela PUC-RS. Bolsista CAPES. 
Docente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja/
RS. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e 
Política Social na América Latina. E-mail: solangeberwig@unipampa.edu.br
43 Para um aprofundamento desse debate, consultar a obra de Carlos Montaño, 
“Terceiro setor e questão social; crítica ao padrão emergente de intervenção social”. 
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inserção de assistentes sociais e estagiários/as de Serviço Social nestas 
instituições. Essa crítica, contudo, não nega a importância do trabalho 
desenvolvido na atenção das necessidades sociais da população em 
situação de vulnerabilidade e risco, concomitante às ações do Estado.

Reconhecida a existência de um campo de tensionamento permeado 
pela contradição do modelo vigente de implementação das políticas no 
contexto neoliberal, de redução do Estado, é que se constitui este estudo. 
Apresenta-se no decorrer deste texto, uma abordagem que aponta para três 
elementos centrais: a) a emergência do terceiro setor no Brasil, b) a inserção 
profissional de assistentes sociais e estagiários/as, etc.) as contribuições 
para o campo da formação profissional de assistentes sociais a partir das 
experiências junto ao Centro de Formação Teresa Verzeri – instituição de 
ensino, vinculada às políticas de educação e assistência social.

2. TERCEIRO SETOR E SERVIÇO SOCIAL: 
INICIANDO O DEBATE

A participação do terceiro setor44 nas ações de atenção às 
necessidades da população, não é um acontecimento recente. Destaca-se 
que o trabalho realizado pelas Santas Casas de Misericórdia, na atenção 
à saúde e, mais tarde, o trabalho desenvolvido pelas Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (APAEs) são exemplos de ações concretas 
de longa data que marcam a presença de instituições filantrópicas e do 
terceiro setor na prestação de serviços junto às demandas da sociedade 
brasileira (COSTA, 2005).

As instituições filantrópicas têm estreita relação com o Estado, na 
prestação de serviços. Em se tratando de filantropia, pode-se destacar três 
períodos de organização das instituições desta natureza, 

a) filantropia privada - caracterizou-se pelas ações de entidades 
particulares (as instituições religiosas, como as Santas Casas de 
Misericórdia), havendo cumplicidade com o Estado.
b) filantropia estatal. Em meados da década de 20 do século 
passado, o Estado volta suas atenções para esse cenário 
através de ações governamentais, assumindo papel central 
nas políticas sociais.

44 Entende-se que o terceiro setor é “formado por instituições (associações ou 
fundações privadas) não governamentais, que expressam a sociedade civil organizada, 
com participação de voluntários, para atendimentos de interesse público em diferentes 
áreas e segmentos. Avança da perspectiva filantrópica e caritativa para uma atuação 
profissional e técnica, na qual os usuários são sujeitos de direitos, tendo em vista o 
alcance de um trabalho qualitativamente diferenciado daquele que sempre marcou a 
história dessas organizações: o assistencialismo e a filantropia” (COSTA, 2005, s/p).
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c) nova filantropia. É a volta das ações privadas, em que 
ações de órgãos não-governamentais estão garantidas por 
lei, na qual um “espaço” é aberto para o que viria a garantir 
as iniciativas de organizações rotuladas enquanto Terceiro 
Setor (PASSETTI, 1990, p. 350).

 Observa-se que o modelo de filantropia se desenvolveu em 
diferentes pontos e em determinado tempo histórico e é sobre este 
terceiro momento, a chamada nova filantropia, que se debruça este estudo, 
avaliando a emergência do terceiro setor e a inserção de profissionais 
assistentes sociais nestas instituições. Um esboço do modelo institucional 
filantrópico, que vem a se configurar mais tarde nas instituições do 
terceiro setor como se conhece hoje, iniciou nos anos de 1970, no Brasil, 
e é nos anos de 1990 com as mudanças no cenário de gestão estatal que 
estas instituições ganham espaço, combinando ações de cunho privado e 
governamental.
 O processo de contrarreforma do Estado brasileiro dos anos 1990 
é o ponto de inflexão para a expansão do terceiro setor. Ainda que as 
principais mudanças no campo da gestão pública estatal ocorram com o 
governo de Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo Collor inicia-se 
um processo acelerado de abertura comercial, sob o caráter de aumento da 
competitividade no mercado externo, pressionando as indústrias nacionais 
para a modernização. Embora a população brasileira tenha respondido 
rapidamente aos desmantelos da política da era Collor, retirando-o do 
poder, a fase seguinte manteve na ordem do dia o movimento de aplicação 
do receituário neoliberal45, iniciado pela perspectiva de abertura dos 
mercados e redução das ações do Estado (BEHRING, 2001).
 A proposta de reforma administrativa promovida pelo governo 
Fernando Henrique Cardoso, denominado Plano Diretor de Reforma do 
Estado, conduzido pelo então ministro Luis Carlos Bresser Pereira, de 
responsabilidade do Ministério da Administração e Reforma do Estado 
(MARE), teve como foco, ou, pilar de sustentação, o argumento de que 
a crise enfrentada pelo Estado, era uma crise da administração pública 
burocrática e  para superar tal crise, a reforma implementou um novo 
modelo de gerenciamento do Estado, caracterizado pela eficiência, qualidade, 
descentralizada do Estado e com foco no cidadão (FALCONER, 1999).
 Entre outros aspectos de relevância dessa reforma, se pode citar 
a mudança nas relações com servidores/as públicos, (des)regulamentação 

45 Fernandes (1998, p.23) define neoliberalismo como o “arcabouço de políticas 
orientadas para a desestatização de empresas públicas, a desregulação de atividades 
econômicas e desuniversalização de direitos”.
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das condições de trabalho na esfera pública estatal, privatizações, etc. 
Destaca-se aqui as contribuições desse novo modelo para o movimento de 
abertura para o terceiro setor como parceiro do Estado, parte componente 
das engrenagens da gestão, em que interagem os distintos setores com o 
aval Estatal, considerando a nova conjuntura política, social e econômica. 

Além dos aspectos formais, do momento histórico favorável 
para o desenvolvimento das instituições dessa natureza, outros fatores 
contribuem para e emergência do terceiro setor no Brasil, a saber: 

I. a substituição gradativa e intencional das funções do 
Estado de Bem Estar Social pelo chamado Estado Mínimo, 
resultante da implantação também gradativa da política 
neoliberal, levando ao sucateamento das políticas sociais 
públicas. Embora o Estado de Bem Estar Social nunca 
tenha sido implantado efetiva e amplamente no Brasil, não 
podemos desconsiderar ações sociais de iniciativa pública, 
de importante presença no atendimento à questão social 
brasileira, reforçada, a partir de 1988, pela Constituição 
Federal [...];
II. a legislação social trazida pela Constituição Federal de 
1988 e decorrentes Leis Orgânicas que, garantidoras dos 
direitos sociais e de cidadania, com ênfase na participação 
popular, implicou na necessidade do reordenamento técnico 
e administrativo das instituições estatais e da rede privada. 
Além disso, houve o surgimento cada vez mais atuante e 
participativo de grupos sociais organizados, buscando fazer 
valer os direitos e conquistas trazidas por essa legislação. 
III. o acirramento da questão social: profundas desigualdades 
sociais, pobreza acentuada, fome, aumento da violência, etc. 
(COSTA, 2005, s/p.).

Esses fatores contribuíram para a intervenção do terceiro setor 
sob o aval do Estado. Sua regulamentação legitima este como espaço de 
atenção das demandas sociais que se ampliam frente ao aprofundamento 
das desigualdades sociais e coloca essas instituições num patamar de 
parceiras na atenção às necessidades da população. Lembrando que o 
terceiro setor ocupou a partir dos anos de 1990 um espaço significativo na 
execução de políticas sociais, no entanto, o papel regulador, fiscalizador e 
de proposição das políticas ainda cabe ao Estado brasileiro. Nesse sentido, 
num cenário crescente das desigualdades sociais, podemos considerar que 
o terceiro setor tem sua importância no enfrentamento das manifestações 
da Questão Social no Brasil (COSTA, 2005).

O trabalho desenvolvido pelas organizações e instituições do 
denominado terceiro setor se desdobram em ações de intervenção, 
com destaque às políticas de saúde, assistência social e educação, 
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áreas determinantes da proteção social brasileira, buscando superar 
a dimensão da caridade e do assistencialismo que marca o surgimento 
destas instituições. Embora não sejam instituições públicas desenvolvem 
um trabalho de interesse público, em consonância com as políticas que 
representam, e atendem aos interesses da população, na garantia de seus 
direitos, seja na saúde, na assistência, na educação ou outros.

Destaca-se alguns pontos que caracterizam as ações das instituições 
que compõem o terceiro setor:

•  Atuam em uma diversidade e variedade de questões que 
afetam a sociedade na área da assistência social, da saúde, do 
meio ambiente, da cultura, educação, lazer, esporte, etc.
•  Nas áreas da assistência social, educação e saúde, 
geralmente, prestam atendimento a pessoas e famílias que 
estão à margem do processo produtivo ou fora do mercado 
de trabalho.
•  Trabalham na defesa e garantia dos direitos dessa 
população;
•  São de caráter privado, mas desenvolvem um trabalho de 
interesse público;
•  Não têm finalidade de lucro no sentido mercantil da 
palavra;
•  Não são estatais, embora mantenham vínculos com o 
poder público.
•  Contam com o trabalho de um corpo de voluntariado 
(COSTA, 2005, s/p).

Estas características reforçam o caráter de ações de interesse público. 
É nesse cenário que assistentes sociais têm sido convocados/as a atuar, 
nas diversas expressões da “Questão Social” a partir das determinações 
e características de cada região, política pública e instituição, lócus da 
intervenção. Destaca-se que o tratamento sobre o terceiro setor de forma 
isolada é tão somente para finalidades didáticas e para desenvolver reflexões 
acerca deste espaço em especial. Concorda-se com Costa (2005, s/p) que 
o terceiro setor está junto aos demais setores da sociedade (Estado e 
mercado) “profundamente interligados e interdependentes, compondo 
uma realidade social dialética e em constante processo de mudança”.  

Estes elementos são importantes no processo de conhecimento 
do/a assistente social, pois ao se inserir nos processos de trabalho o/a 
profissional precisa ter conhecimento das características, valores e 
objetivos da instituição. Conhecer as determinações, características do 
terceiro setor, bem como as contradições que permeiam o trabalho neste 
espaço é imprescindível para perseguir uma conduta profissional ética e 
condizente com o projeto profissional. 

Costa (2005, s/p) chama a atenção, entre outros aspectos, para 
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a compreensão de que cabe ao “Estado o dever de prover políticas 
sociais adequadas e eficientes para o enfrentamento da Questão Social”, e 
a relação entre Estado e terceiro setor é de parceria e não o contrário. Os/as 
assistentes sociais a partir de suas competências e atribuições privativas têm 
muito a oferecer em termos de trabalho qualificado, considerando o potencial 
da profissão para o planejamento, execução, avaliação de ações nas áreas das 
políticas públicas. 

Observa-se, ainda, a crescente participação de trabalhadores/as 
assistentes sociais nos espaços de gestão das instituições e no exercício do 
controle social em diversos conselhos de direitos, que tem relação com a 
fiscalização e a representação deste e de outros setores.

Os assistentes sociais estão sendo chamados a atuar 
na esfera da formulação e avaliação de políticas e do 
planejamento, gestão e monitoramento, inscritos em equipes 
multiprofissionais. Ampliam seu espaço ocupacional para 
atividades relacionadas ao controle social à implantação e 
orientação de conselhos de políticas públicas, à capacitação 
de conselheiros, à elaboração de planos e projetos sociais, 
ao acompanhamento e avaliação de políticas, programas e 
projetos (IAMAMOTO, 2009, p.32).

Diferentes áreas do conhecimento ocupam os espaços de 
trabalho junto às instituições do terceiro setor, tendo em vista o caráter 
interdisciplinar dos serviços executados, junto a pedagogos/as, cientistas 
sociais, enfermeiros/as, sociólogos/as, entre outros, os/as assistentes 
sociais têm ocupado um lugar importante considerando as particularidades 
da profissão. 

Historicamente os/as assistentes sociais têm se inserido com 
maior representatividade no campo das políticas sociais, sendo esse o 
maior campo de emprego para a profissão. Com a ampliação significativa 
das instituições não-governamentais na prestação dos serviços públicos 
não estatais este se caracteriza como um cenário de crescente  inserção 
profissional. 

Tais inserções demandam da profissão qualificação e novas 
exigências, como o domínio para realizar estudos socioeconômicos, leitura 
e análise de orçamentos públicos, com ênfase para o foco de intervenção 
das instituições, domínio do planejamento, gerenciamento e avaliação 
de políticas sociais, capacidade de negociação, conhecimento na área de 
recursos humanos e relações de trabalho (IAMAMOTO, 2009).

Enquanto trabalhador/a assalariado/a, o/a assistente social 
estará atrelado aos interesses da instituição, nesse sentido o trabalho 
profissional demanda a busca pela qualidade social na execução das ações 
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institucionais, bem como perseguir o alcance dos objetivos da instituição 
contratante, suas metas e diretrizes preconizadas pelo planejamento 
institucional. Vale destacar ainda, que o trabalho profissional deve estar 
pautado pelo Código de Ética Profissional, em consonância com o 
projeto ético político da profissão, respaldado pela Lei que regulamenta 
a profissão. Estes instrumentos são imprescindíveis enquanto norte do 
trabalho profissional, para que não se perca de vista a direção social do 
trabalho do/a assistente social. 

3. EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO EM SERVIÇO 
SOCIAL JUNTO AO TERCEIRO SETOR

Como indicado no debate anterior, busca-se apresentar alguns 
elementos que contribuam no conhecimento das ações desenvolvidas no 
trabalho profissional de assistentes sociais junto ao terceiro setor e, ainda, 
apresentar algumas informações sobre este campo e as experiências do 
estágio curricular obrigatório em Serviço Social.

As experiências de estágio curricular obrigatório do curso de 
Serviço Social da UNIPAMPA, junto ao Terceiro Setor, se desenvolvem, 
dentre outras instituições, em parceria com o Centro de Formação Teresa 
Verzeri, que desde o início das atividades do Curso no município de São 
Borja, tem sido instituição partícipe no processo de formação. 

Seguindo as características do terceiro setor, o Centro de Formação 
Teresa Verzeri de São Borja faz parte da Rede Verzeri, que se trata de 
uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, com direção aos 
serviços de educação e assistência social. A abertura dos trabalhos da Rede 
Verzeri data do ano de 1930, no interior do estado do Rio Grande do Sul, 
se dá com foco na educação e na saúde, “posteriormente foram ampliados 
para o atendimento em lares de meninas, asilos e projetos sociais, em 
comunidades inseridas no meio popular” (FSCJ, 2014, p. 06).

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Formação Teresa Verzeri 
busca contribuir no enfrentamento à exclusão social, tendo como objetivo 
“acolher e educar para a cidadania crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias, procurando despertar potencialidades para os valores humanos, 
sociais e espirituais” (CFTV, 2017, s/p). O eixo central das atividades é o 
processo formativo, com destaque para uma formação cidadã, contemplando 
educandos/as e suas famílias, já que as ações de acompanhamento e atenção 
tem o objetivo da integralidade social e familiar.

O Centro de Formação Teresa Verzeri em São Borja está vinculado 
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às políticas de educação e assistência social. Oferece uma série de atividades 
socioeducativas e de proteção, em consonância com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Enquanto instituição do terceiro setor que 
está vinculada à prestação de serviços na área da assistência social, suas 
ações estão pautadas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e 
nos princípios preconizados pela Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) (CFTV, 2017).

A inserção do/a assistente social na equipe de trabalho desta 
instituição, atende às prerrogativas da filantropia e, também, se deve à 
natureza das ações desenvolvidas, como é o caso do projeto social 
que “atende crianças e adolescentes de 05 a 16 anos em situação de 
vulnerabilidade social no contra turno escolar” (CFTV, 2017, s/p). 

O trabalho desenvolvido, em que se insere o/a assistente social, 
entre outros/as profissionais, busca assegurar os direitos de cidadania 
das crianças e adolescentes no que se refere a saúde, alimentação, 
educação, esporte, lazer e cultura. Destaca-se que as ações de atividades 
socioeducativas, informativas, de protagonismo juvenil, estão em acordo 
com a dimensão da Proteção Social Básica da PNAS, pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, amparada pela legislação 
vigente46 (CFTV, 2017).

O Centro de Formação Teresa Verzeri, tem sido instituição 
parceira do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA, que firmou convênio 
com a Universidade desde o início das atividades no município. No ano 
de 2009, a primeira turma de Serviço Social da UNIPAMPA dava seus 
passos em direção ao estágio obrigatório e, neste período, a UNIPAMPA 
realizou convênio com as prefeituras de São Borja e Itaqui, Secretarias 
de Assistência Social e Saúde, Hospital, Fórum e Centro de Formação 
Teresa Verzeri (em São Borja) para o cumprimento do estágio obrigatório 
(UNIPAMPA, 2009).

O período do estágio curricular obrigatório prevê a inserção 
de discentes em distintos espaços sócio ocupacionais que possibilitem 
a experiência e articulação teórico-prática entre formação e trabalho 
profissional, sob o trabalho da supervisão direta47 – acadêmica e de campo. 
O objetivo geral do estágio, segundo o Projeto Pedagógico do Curso de 
Serviço Social da UNIPAMPA, é  

46 Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução n.109/2009.
47 “A supervisão é um processo educativo, onde o supervisor e o supervisionado 
aprendem em conjunto, onde há a troca, o debate. Existe a preocupação de a prática 
profissional estar respaldada em uma teoria, e de a visão da unidade teoria-prática, na 
ação supervisora” (BURIOLLA, 2003, p. 64).
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[...] oportunizar aos discentes a inserção em espaços que 
possibilitem a experiência pré-profissional para o exercício 
de uma postura ética, crítica e propositiva frente às demandas 
relacionadas aos seus objetos de estudo e de intervenção, 
caracterizando momento de aprendizagem, e fortalecendo 
a pesquisa técnicocientífica relacionada aos problemas 
peculiares de cada curso, em consonância com o perfil de 
egresso do curso e da Instituição (UNIPAMPA, 2016, p. 66).

Com base nas normativas sobre estágio e os objetivos propostos 
para o estágio curricular, tem de se trabalhar na perspectiva de constituir 
parcerias que contribuam para a formação profissional, visando, 
entre outros, a capacitação e a materialização das dimensões teórico-
metodológica, ético política e técnico operativa, trabalho este, que desafia 
a todos/as os/as inseridos/as, docentes, discentes e assistentes sociais 
supervisores/as de campo.

Em se tratando das experiências desenvolvidas junto ao Centro 
de Formação, pode-se se observar que este espaço tem contribuído para 
a formação numa perspectiva ampliada do trabalho profissional. Ao 
desenvolver sua prática, o/a profissional e o/a estagiário/a se deparam 
com uma diversidade de desafios, que vão do conjunto de demandas, 
situações para o enfrentamento profissional aos limites de recursos e da 
realidade institucional. 

Destaca-se, assim, que as experiências desenvolvidas junto 
ao Centro de Formação têm sido valorosas no processo de ensino-
aprendizagem, bem como no processo de conhecimento da realidade social 
que interliga demandas da sociedade, e respostas do Estado e instituições. 
Como instituição de educação, também vinculada a assistência social, em 
decorrência da natureza dos serviços prestados, o Centro de Formação 
demanda do/a profissional assistente social a capacidade de gerenciamento 
de diferentes políticas, bem como o conhecimento amplo das situações que 
perpassam a realidade local, das famílias atendidas pela instituição. 

Um conjunto de competências é exigido do/a profissional assistente 
social para as ações do chamado terceiro setor, de modo a “auxiliar a 
administração da instituição na elaboração, execução e avaliação do Plano 
Gestor Institucional, tendo como referência o processo do planejamento 
estratégico para organizações do terceiro setor” (COSTA, 2005, s/p), o que 
exige conhecimento dos processos de gestão e organização de instituições 
desta natureza, desenvolver estudos/pesquisas, definindo o perfil social 
da população atendida e obtendo dados para a implantação de projetos 
sociais e  interdisciplinares .
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Observando as competências profissionais e as demandas do 
trabalho na instituição, os/as discentes inseridos/as neste campo, para a 
realização do estágio supervisionado em Serviço Social, desenvolveram 
projetos de intervenção, sob a supervisão direta, na conformação da tríade 
buscando qualificar as experiências do estágio.

Os/as estagiários/as se envolvem especialmente com as questões 
do serviço de fortalecimento de vínculos, constituído com base na 
tipificação dos serviços socioassistenciais e da proteção social básica, 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Destaca-se algumas das 
experiências desenvolvidas enquanto projetos de intervenção:

 Criação e acompanhamento de grupos de geração de 
trabalho e renda; 

 Atividades socioeducativas com crianças e adolescentes 
sobre temas variados, em especial os temas que emergem da 
realidade social dos grupos de educandos (violência urbana, 
violência sexual, cidadania, saúde, direitos sociais, etc.);

 Acompanhamento aos educandos, crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social e riscos;

 Planejamento, execução e avaliação de atividades e oficinas 
no contra turno escolar;

 Trabalho de orientação familiar;
 Grupo de orientação social e protagonismo juvenil;

As experiências do estágio têm oportunizado um campo diverso de 
intervenções, que vão do desenvolvimento de estudos, definindo o perfil social 
da população atendida, bem como suas necessidades, no sentido de construir 
ações condizentes com as demandas dos/as usuários/as. Os/as discentes 
estagiários/as no processo de aprendizagem, sob a supervisão sistemática 
dos/as profissionais da instituição, têm identificado continuamente as 
necessidades individuais e coletivas, respeitando as características de cada 
segmento, o que contribui para o processo de formação e também para 
as reflexões junto às ações desenvolvidas pela instituição na garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes atendidos.

Os processos de trabalho distintos, que constituem as ações 
profissionais do Serviço Social no Centro de Formação, têm contribuído 
para a formação de assistentes sociais no município de São Borja, 
observando áreas que estão além da execução terminal das políticas, pois 
este campo possibilita a inserção em processos de gestão, planejamento 
administração de benefícios, o que amplia de forma positiva a compreensão 
do campo de trabalho profissional. 

O fato de o estágio ocorrer em instituição do terceiro setor não 
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limita, sob hipótese alguma, a apreensão da realidade social em que 
se insere o trabalho profissional do Serviço Social, visto que as ações 
extrapolam os muros da instituição, num processo de construção coletiva, 
de busca constante de diálogo com a rede de serviços socioassistenciais, 
o que revela um campo de trabalho profícuo, que vem contribuindo 
significativamente para a formação de novos/as profissionais, assistentes 
sociais, comprometidos/as e participativos/as, com compreensão sobre 
o campo das políticas sociais e do trabalho profissional de qualidade no 
âmbito do terceiro setor. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio se constitui num instrumento fundamental à formação 
profissional. Além de contribuir para o conhecimento dos processos 
que permeiam o trabalho profissional e a instituição, o/a estagiário/a 
desenvolve a capacidade de avaliação crítica da realidade profissional do/a 
assistente social. Esse campo somado aos demais períodos da formação, 
conduzem para compreender a dinâmica das relações sociais, do mundo 
do trabalho, das competências e habilidades profissionais, possibilitando 
repensar as práticas e construir possibilidades no atendimento das 
expressões da “Questão Social”. 

As experiências e processos vividos por profissionais e 
estagiários/as do Serviço Social no campo do terceiro setor, em especial 
o foco deste texto, no Centro de Formação Teresa Verzeri, contribui 
para o processo de aprendizagem, através da acolhida institucional e do 
permanente processo de supervisão direta. O trabalho com a tríade e 
as atividades desenvolvidas fornecem subsídios para que o/a futuro/a 
profissional seja capaz de identificar meios para uma intervenção mais 
qualificada e comprometida com a realidade social.

A parceria entre Centro de Formação e Curso de Serviço Social 
da UNIPAMPA, já contribuiu para a formação de diversos profissionais, e, 
inclusive,  a própria instituição tem em seu quadro de profissionais assistentes 
sociais egressos da UNIPAMPA. Esse trabalho coletivo, de longa data, tem 
oportunizado a superação de desafios no processo de ensino-aprendizagem, 
pelo movimento constante de reflexão e qualificação das experiências 
profissionais que vivenciam os/as estagiários/as neste espaço.
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RESUMO: Este artigo objetiva realizar um breve resgate sobre os avanços na atenção às 
pessoas com deficiência e insere neste debate, o trabalho dos/as profissionais de Serviço 
Social na afirmação dos direitos deste segmento populacional em organizações privadas 
não lucrativas. Por fim, o artigo discute o estágio supervisionado em Serviço Social na 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE), de São Borja/RS, com vistas à 
apreensão crítica da dimensão interventiva do trabalho do/da assistente social. 
 
Palavras-Chave: Pessoas com deficiência; Serviço Social; Estágio Supervisionado.  

1. INTRODUÇÃO 

Em meio às transformações societárias, as políticas públicas têm 
sofrido alterações em face das mudanças na gestão do Estado, o qual 
tende a redimensionar o seu financiamento a setores privados, sem fins 
lucrativos. Ao que se refere às pessoas com deficiência, cada vez percebe-
se que setores organizados da sociedade, movimento sociais em sua defesa 
(APAE’s, Instituto Pestalozzi, etc.), estudiosos, entre outros, têm afirmado 
seu posicionamento pela defesa dos direitos fundamentais deste segmento. 

É em face disso que iniciativas políticas para defender o 
cumprimento das leis e ampliar os espaços destinados às pessoas com 
deficiência revelam-se necessários para a efetivação de práticas condizentes 
com o atendimento integral às necessidades humanas.

O trabalho dos/as assistentes sociais inscreve-se nesta esteira. Em 
diferentes instituições e organizações governamentais ou não, os/as assistentes 
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Universidade de Brasília (UnB). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
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49 Mestre e Doutor em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. Integrante do Grupo de 
Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/Opressão. 
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sociais se inserem em processos de trabalho a fim de viabilizar serviços 
sociais e ações que o Estado e sociedade civil direcionam a este segmento 
populacional e suas famílias. Isso tem exigido adensamento teórico e político 
dos/as assistentes sociais sobre as interfaces relacionadas às pessoas com 
deficiência, como os tipos (de deficiência), acessibilidade, direitos e liberdades 
fundamentais, legislações, políticas sociais e serviços sociais voltados a este 
público, considerando o debate da “questão social” e suas múltiplas expressões. 
Estes desafios também estão postos aos/às estagiários/as de Serviço Social 
inseridos em diferentes espaços sócio ocupacionais dos/as assistentes sociais 
que trabalham direta e indiretamente com essas demandas. 
  É em face disso que a seguir apresenta-se um breve resgate histórico 
sobre os avanços e desafios na atenção às pessoas com deficiência no Brasil, 
especialmente as mudanças na política de educação e a relevância deste 
processo na afirmação da dignidade humana e dos direitos humanos no país.   

2. ASPECTOS HISTÓRICO-NORMATIVOS DO 
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO BRASIL

O atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD) tem raízes, no 
Brasil, na época do Império. Os registros datam da criação do Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant 
(IBC), e do Instituto dos “Surdos Mudos”, em 1857, atual Instituto 
Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos no Rio de Janeiro. No 
início do século XX foi fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição 
especializada no atendimento às Pessoas com Deficiência (PCD) 
intelectual. Já em 1954, foi fundada a primeira “Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais” (APAE) do Brasil. Apesar do atendimento das 
PCD’s estar sendo buscada, a sua efetivação foi legalmente preconizada 
apenas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 
4.024, de 1961, que estabeleceu o direito ao atendimento educacional às 
pessoas com deficiência, preferencialmente dentro do sistema regular de 
ensino. Apesar de declarar a perspectiva referida, a lei não cria condições 
para a efetivação dos seus pressupostos e, tampouco, meios para viabilizar 
suas condições e as adaptações necessárias para tal atendimento, o que 
abriu um leque interventivo às instituições do “terceiro setor”.

A Constituição Federal de 1988 prevê ainda em seus objetivos 
fundamentais, Art. 3º, Inciso IV, a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
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de discriminação (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) e complementa 
sobre a inclusão nos artigos seguintes: Art. 205 – A educação como direito 
de todos, garantindo pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 
cidadania e a qualificação para o trabalho; Art. 206, Inciso I – Igualdade de 
condições de acesso e permanência na escola; e Art. 208 – Atendimento 
Educacional Especializado preferencialmente na rede regular de ensino. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

Cita-se ainda, uma massificação mundial de documentos que 
preconizam a inclusão da pessoa com deficiência, garantindo acesso a 
todos os lugares, como a Declaração Mundial de Educação para Todos 
(1990) e a Declaração de Salamanca (1994), os quais passaram a influenciar 
a formulação das políticas de educação em todo o mundo. Passou-se a 
enfatizar as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas com 
deficiência como algo que requer atenção especial. Da mesma forma, a 
igualdade de acesso à educação para as pessoas com deficiência passou a 
ser considerada como parte integrante do sistema educativo.

A Declaração de Salamanca, por sua vez, é um dos principais 
marcos na implementação da educação inclusiva, ao determinar os objetivos 
da inclusão, que consistem basicamente em garantir que todos/as os/as 
alunos/as, com deficiência ou não, aprendam juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. 
Desse modo as instituições voltadas à educação devem ser estruturadas 
e organizar seus serviços e seus sistemas de gestão para dar conta dessa 
finalidade. Propõe, ainda, que as escolas da rede regular de ensino adaptem 
seus currículos para receber os/as alunos/as que serão inseridos/as na 
escola, para que haja respeito às suas particularidades. 

Também é de 1994 a Política Nacional de Educação Especial que, em 
linhas gerais, possibilitou o processo de “integração” escolar, permitindo que 
muitos/as dos/as alunos/as que vinham sendo atendidos/as exclusivamente 
nas escolas especiais passassem a ter a possibilidade de acesso às classes 
comuns do ensino regular. No entanto, este processo de “integração” foi 
condicionado àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver 
as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo 
que os/as alunos/as ditos/as “normais”. Desse modo, sem considerar às 
necessidades subjetivas dos sujeitos com deficiência na escola regular, a 
Política Nacional da Educação Especial ainda não provocou reestruturação 
nas práticas educativas das escolas, mantendo a responsabilidade da 
educação das pessoas com deficiência para as escolas especiais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei Nº 9.394/96, 
prevê em seu Art. 59 a garantia das escolas em assegurar aos alunos um 
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currículo com métodos e recursos organizados com atividades específicas 
para atender as necessidades subjetivas de cada pessoa. Esta mudança legal 
abre possibilidade para que o sistema de ensino brasileiro reformule suas 
ações, assegurando o acesso à educação para todos/as os/as cidadãos/ãs. 
Este movimento permite o reconhecimento das pessoas não apenas pelas 
potencialidades cognitivas, mas a escola como lugar de formação humana, 
social, ética e política. A LDB de 1996 contempla o atendimento a PCD, 
ao definir o que deve ser feito com os/as alunos/as com deficiência, sendo 
eles/as com dificuldade no aprendizado ou condições de aprendizagem 
avançada, como superdotação.

Três anos depois, em 1999, é promulgada a “Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência”51, conhecida como Convenção 
da Guatemala, que surge para reafirmar que as pessoas com deficiência 
têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras 
pessoas, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação com 
base na deficiência, pois a dignidade e a igualdade são inerentes a todo 
ser humano (CONVENÇÃO DA GUATEMALA, 1999). Com isso, a 
Convenção da Guatemala tornou-se um marco para o atendimento às 
pessoas com deficiência, pois prevê a eliminação de todas as formas de 
discriminação e o pressuposto de socialização. 

Nesse mesmo ano, o Decreto Nº 3.298 regulamenta a Lei nº 
7.853/89 e dispõe sobre a “Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência52”, definindo a educação especial como 
modalidade transversal a todos os níveis de ensino, o que em termos legais, 
reiterou a educação especial como possibilidade complementar ao ensino 
regular. Este decreto contempla o que foi debatido na Convenção da 
Guatemala e prevê a educação como um complemento ao ensino regular, 
não mais como algo deslocado, ou seja, alunos com deficiência estudam 
somente em escolas especiais.

Em 2001 foi criada a Resolução CNE/CEB que Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, dispõe sobre o 
atendimento que as pessoas com deficiência deveriam receber no que diz 
respeito à educação, expondo o que deve ser feito em cada nível do ensino 
básico. O atendimento começa a ser realizado desde a educação infantil ou 
quando houver necessidade dos/as usuários/as com alguma deficiência.

Trata-se, portanto, de duas questões: (1) o direito à educação, comum 

51 Leia-se “pessoas com deficiência”. 
52 Leia-se “pessoas com deficiência”.
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a todas as pessoas; e (2) o direito de receber essa educação sempre que 
possível junto com as demais pessoas nas escolas “regulares”. A legislação 
determina preferência para o atendimento educacional, permanecendo a 
ressalva de que nos casos de excepcionalidade os/as educandos/as podem 
ter outras formas de atendimento. As políticas têm indicado três situações 
possíveis para a organização do atendimento: participação nas classes 
comuns, de recursos e sala especial e escola especial. 

Na ótica da promulgação da Lei Nº 10.436/02, que garantiu a 
Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, 
a Portaria Nº 2.678/02 aprovou as diretrizes e normas para seu uso nas 
escolas, em todas as modalidades de ensino. 

Em 2003 é criado o “Programa Direito à diversidade”, que visava 
transformar o sistema de ensino em sistema educacional receptivo, 
sendo uma de suas atribuições proporcionar a formação e capacitação 
de professores/as para trabalhar com as pessoas com deficiência. Além 
disso, previa a criação de salas de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), como complemento à sala de aula, para proporcionar melhores 
condições de ensino aos/as alunos/as e instituía a acessibilidade como um 
dos direitos de acesso a escola regular.

O Ministério Público Federal, em 2004, divulgou o documento 
“O acesso de alunos com deficiência as classes comuns da rede regular”, 
que reafirmava os direitos das pessoas com deficiência e os benefícios 
da escolarização nas turmas de ensino regular, bem como o direito à 
acessibilidade. Por sua vez, o Decreto nº 5.296/04 que regulamentou as 
leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabeleceu as normas e critérios para a 
promoção da acessibilidade à pessoa com deficiência, o que possibilitou o 
acesso das pessoas com deficiência aos mais diferentes locais. Importante 
ressaltar que as condições de acessibilidade não se referem apenas às 
possibilidades físicas, mas à reestruturação nos sistemas de serviços, 
criando condições para viabilização do acesso da pessoa com deficiência 
aos diferentes serviços oferecidos.  

Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), o qual teve como eixos fundamentais a formação de professores/as 
para educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, 
acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e permanência 
das pessoas com deficiência na educação superior e o provimento 
do acesso à escola para os/as usuários/as do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Neste mesmo ano, é elaborada a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, e em 2008 é 
entregue ao Ministério da Educação. Esta política teve como objetivos 
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(1) a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; (2) o atendimento educacional especializado; (3) a 
continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; (4) a 
formação de professores/as para o atendimento educacional especializado 
e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; (5) a participação 
da família e da comunidade; (6) a acessibilidade urbanística, arquitetônica, 
nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e 
informação; e (7) a articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas (BRASIL, 2007).

A Política descreveu os pontos a serem seguidos na implementação 
da inclusão. Define o que é deficiência53, as pessoas a serem atendidas nesta 
modalidade de ensino, oferecida preferencialmente no ensino regular e, 
ainda, prevê o trabalho em conjunto entre o/a professor/a de sala regular 
e o/a professor/a de sala AEE. 

No contexto aludido, considera-se que o homem permanece num 
contexto regulado e regulamentado por normas e regras provenientes do 
sistema de qualidade criado a partir das relações de produção em cada 
momento histórico. O movimento pela integração e agora inclusão da 
pessoa com deficiência é um produto de nossa história e, em face disso, é 
necessário apreender seu significado real.

O atendimento à pessoa com deficiência é um direito, que permite 
a socialização da diversidade humana sem barreiras à sua existência. A 
diversidade humana é aqui entendida como uma condição inerente a todos 
os seres humanos, pois todos têm suas diferenças. Corrobora-se com 
Fernandes (2013, p. 05)

que é imprescindível chegarmos socialmente ao que 
chamamos de reconhecimento político da diversidade. Com 
este conceito, nos conduzimos ao entendimento e a conclusão 
de que as diferenças são constitutivas da condição humana. 
A configuração desse reconhecimento político demonstra 
que nas relações sociais são produzidas as interdições do 
acesso às diversas instâncias sociais e das possibilidades de 
expressão dos sujeitos que não são considerados cidadãos 
por causa de suas diferenças mais visíveis.

A organização da sociedade precisa estar atenta às condições das 
pessoas que acessam os serviços, considerando as condições diversas dos 
seres humanos. 

53 As pessoas com deficiência incluem todas aquelas com deficiências físicas, mentais, 
intelectuais ou sensoriais a longo prazo, que em interação com barreiras diversas enfrentem 
obstáculos à sua total e efetiva participação na sociedade em termos de igualdade com as 
demais pessoas (BRASIL, 2007).
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A sociedade capitalista tem seus padrões estabelecidos de 
funcionalidade, dentre os quais se destacam a eficiência, a 
produtividade, a lucratividade, a estética padronizada em 
um modelo de beleza pré-fixada pela imagem de grandes 
artistas de cinema, que vendem a ideia da necessidade da 
artificialidade como meio para felicidade e aceitação pessoal. 
As pessoas com deficiência, as que têm estatura baixa, as que 
estão acima do peso, os negros, os que já viveram muitos 
anos, os que estão doentes, os que não possuem recursos 
econômicos para o consumo e outros tantos estão fora do 
enquadre social, daquilo que é desejado idealmente, para a 
vida cotidiana nesse modelo de sociedade. A vida humana 
concreta, entretanto, apresenta-se em suas inumeráveis 
facetas, e nessas não é possível moldar as pessoas sem perder 
muito daquilo que constitui essencialmente os indivíduos 
enquanto seres humanos singularmente diferenciados uns 
dos outros (FERNANDES, 2013, p. 6).

Pensar a existência de pessoas como mulheres, homens, crianças, 
idosos/as ou pessoas com deficiência, é pensar a existência de formas 
sociais articuladas às relações sociais, as quais sofrem alterações em 
decorrência do movimento histórico. Como salienta Mascaro (2013), o 
processo de constituição das formas é necessariamente social, histórica e 
relacional e é por meio de interações sociais que elas mesmas se formalizam. 
Para o autor, são as trocas concretas que ensejam a sua consolidação em 
formas sociais correspondentes, de modo que as diferentes interações 
sociais correspondem também a formas sociais específicas, mutáveis 
historicamente. E complementa: guardadas as contradições necessariamente 
advindas do modo de sociabilidade capitalista, as formas sociais consolidam, 
cristalizam e determinam práticas, deliberações e expectativas, permitindo o 
fluxo contínuo das relações sociais. Nesse processo, diz o autor, elas não são 
criações nem moldes que passem pela aceitação dos indivíduos, mas operam 
no nível da constituição das próprias individualidades.

As consequências extraídas da análise de Mascaro permitem dizer 
que o entendimento que se tem sobre as demandas das pessoas com 
deficiência, o fato de participarem das relações sociais como sujeitos de 
direito, que acessam às políticas públicas e que tem garantias de se inserir 
no mundo do trabalho enquanto outras pessoas já o fazem, não pode ser 
pensado como algo a-histórico ou natural. É preciso considerar que o 
sujeito de direito, enquanto forma do capitalismo, não abrange todas as 
pessoas como algo à parte do movimento histórico. Pelo contrário, por 
razões estruturais, são as próprias condições históricas do capitalismo que 
põe determinações ao sujeito de direito, uma vez que este “é o elemento 
mínimo da lógica que preside a reprodução jurídica” daquele (MASCARO, 
2015, p. 96). 
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É neste contexto carregado de uma significativa carga ideológica 
que se insere o  trabalho dos/as assistentes sociais na construção e na 
formulação de respostas às demandas e às necessidades das pessoas com 
deficiência, temática esta que será tratada no item a seguir. 

3. O TRABALHO PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE 
SOCIAL NA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM ORGANIZAÇÕES 
PRIVADAS NÃO LUCRATIVAS

No âmbito histórico-normativo mencionado, é que se evidencia 
a improtelável necessidade de afirmação dos direitos historicamente 
conquistados pelos movimentos em defesa das pessoas com deficiência, 
pois como retratam Behring e Santos (2009), o campo dos direitos é 
um campo minado de perdas, lutas e contradições. Exemplo disso é 
a proposta de (contra)reforma54 da previdência social, pautada pelo 
governo Michel Temer ainda em 2017, que usa do argumento de 
redução do déficit da previdência social para não alterar benefícios 
e privilégios dos setores empresariais e, por conta disso, onera seus 
custos à classe trabalhadora. 

No campo da pessoa com deficiência, a tentativa da referida 
(contra)reforma era de desvincular o BPC do salário mínimo, o 
que significava que o benefício assistencial deixaria de ser ajustado 
anualmente pelo salário mínimo, para incidir outro índice de correção 
não definido. Embora a Comissão Especial da Reforma da Previdência 
tenha retirado da pauta de discussões, esse ainda não é um ponto pacífico 
entre governistas. 

Importante ressaltar que esse não é o único ponto polêmico 
na discussão que garante o acesso a um salário mínimo para 
aproximadamente 2,5 milhões de pessoas (com deficiência), conforme 
dados de 2017, disponíveis no Anuário Estatístico da Previdência 
Social, o que representa 7% dos benefícios emitidos pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS) nesse mesmo ano. A Convenção 
da ONU (2006) desencadeou o debate da avaliação das pessoas com 

54 Entende-se improcedente o uso do termo reforma para as mudanças propostas, 
pois não trata-se da ampliação de direitos, mas a busca de consenso para adaptar o 
Estado à lógica do capitalismo. Por isso, o uso do termo (contra)reforma. Para maiores 
informações, consultar o livro “Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e 
perda de direitos”, de autoria de Elaine Behring. 
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deficiência aos benefícios sociais e assistenciais – que se fortaleceu 
com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015 – ao 
passo em que veicula a apreensão de aspectos sociais e ambientais para 
além do prisma biomédico, sustentado pela antinomia saúde-doença. 
O intuito é “qualificar as barreiras enfrentadas, as alterações de funções 
e/ou estruturas do corpo, as limitações de atividades e restrições à 
participação social, em igualdade de condições com as demais pessoas” 
(BRASIL, 2015). 

Mais do que mudança no instrumento, o intento é a interlocução e 
a adoção de diretrizes únicas entre as políticas e instituições envolvidas no 
atendimento integral à pessoa com deficiência, de modo a tornar-se uma 
ferramenta de proteção social, dado o caráter seletivo e condicionado55 
dos benefícios. Embora se trata de uma conquista importante para os 
movimentos em defesa das pessoas com deficiência, ainda há muito 
que caminhar, uma vez que parcela significativa (das instituições) ainda 
não adotou os parâmetros comuns e, tampouco, percebeu-se mudanças 
concretas no acesso à serviços e benefícios. 

É nesse campo contraditório, de redefinição do papel do Estado 
e de crescente transferência (da responsabilidade) dos serviços sociais 
para as organizações privadas, não lucrativas, que se insere o/a Assistente 
Social.  Isso impacta nas (1) condições de trabalho relativas à baixa carga 
horária – o que leva a múltiplos vínculos parciais –, à flexibilização das 
relações contratuais, ao trabalho por serviço e ao cumprimento de metas 
no atendimento (principalmente quando credenciadas ao Sistema Único de 
Saúde – SUS); (2) no espaço sócio ocupacional, ao prevalecer pressupostos 
de “ajuda” e “solidariedade” e, delas derivada, a eminente tendência de 
naturalização da ausência do Estado na prestação dos serviços sociais; 
e (3) a crescente segmentação do trabalho profissional, ao criar novas 
requisições profissionais.

Necessidades reais da vida cotidiana dos usuários são 
respondidas com estratégias que combinam intensificação 
na responsabilidade individual e familiar com políticas 
e programas sociais que asseguram, em condições raras 
de bom funcionamento, acesso ao mínimo, algo que seja 
capaz tão somente de tornar a vida física ainda possível. 
São inúmeras situações graves, com determinações 
econômica, política e cultural próprias das particularidades 
de um país de capitalismo periférico, com cultura política 
autoritária e processos de democratização inconclusos, que 

55  Vale ressaltar que a existência de condicionalidades para acesso aos benefícios tem 
sido alvo de discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), como ¼ do 
salário mínimo, em face de sua inconstitucionalidade.
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são respondidas com “políticas de incentivo”. Incentivo 
à solidariedade individual e comunitária; incentivo à 
“mágica” do empreendedorismo, da economia solidária, 
do “empoderamento” e da autoestima. Na contramão do 
atendimento às necessidades humanas por meio de políticas 
sociais de caráter universal e reconhecedoras da diversidade, 
avançam e se consolidam políticas de privatização e 
mercantilização da educação, da seguridade social e do meio 
ambiente (SANTOS, 2010, p. 698). 

Ao debater a interlocução profissional no chamado “terceiro 
setor”, Montaño (2002) chama a atenção para a diferenciação das 
condições de trabalho em âmbito público e privado, o que acarreta em 
mudanças nas atribuições profissionais e, consecutivamente, coloca em 
risco não só a autonomia profissional, mas as lutas políticas travadas nas 
últimas décadas. 

Ocorre que, sendo o atendimento voltado para grupos e 
segmentos sociais específicos, ele tem por base os princípios 
da seletividade e da elegibilidade do atendimento social. O 
trabalho do assistente social passa a ter, portanto, sentidos 
e resultados sociais bem distintos, o que altera o significado 
social do trabalho técnico-profissional, bem como ainda seu 
nível de abrangência (ALENCAR, 2009, p. 458).

É em face dessa realidade que torna-se mister politizar o debate 
no âmbito das organização privadas não lucrativas, para não cair nas 
armadilhas de individualização da “questão social”. Sustentado por esse 
pressuposto que o trabalho profissional deve ser norteado, de modo a não 
perder de vista as determinações sócio históricas e suas implicações na 
vida cotidiana, as quais tendem a desmantelar a dimensão sócio-política. 
Sob esse ponto de vista é que entende-se que o trabalho do/a Assistente 
Social deve guiar-se, efetivamente, para a afirmação dos direitos da pessoa 
com deficiência, na medida em que a condição de vulnerabilidade que se 
coloca a esses sujeitos – como acessibilidade, uso de transporte, acesso à 
educação – são condições sociais impostas pelas determinações do capital 
na vida social, de modo particular, também a outros “segmentos” (pessoas 
negras, homossexuais, idosas, etc.). 

Reconhecer as determinações sócio-históricas que permeiam 
a inserção profissional é pano de fundo para, de um lado, não traduzir 
os processos interventivos na focalização das demandas institucionais e, 
com isso, esvaziar a dimensão sócio-política do trabalho profissional; e, 
de outro, pelo equívoco do primeiro, colocar em xeque os fundamentos 
teórico-críticos hegemônicos na formação profissional em Serviço Social, 
por não ofertar subsídios suficientes à complexidade das demandas 
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apresentadas pelos/as usuários/as dos serviços. 
Com isso, a defesa intransigente dos direitos a esse segmento social 

– pessoas com deficiência – implica no conhecimento das reivindicações e 
suas polêmicas com profundez, de modo a negar a naturalização, vitimização 
e individualização da dimensão política fundada na defesa de políticas sociais 
universais, dos quais o marco jurídico-legal, apontado no item 2.1, se torna 
elementar para o acesso aos direitos. 

A vinculação com e entre os movimentos sociais torna-se 
imprescindível para o fortalecimento de suas pautas, para que sejam 
veiculadas ao conjunto da sociedade, ganhando, portanto, um caráter 
coletivo. Do âmago dessa articulação, emergem outras forças sociais, que 
avigoram mecanismos democráticos e endossam valores universais, ao 
mesmo tempo em que tornam-se expressões de denúncia, pressão direta e 
indireta e busca de espaços de caráter político e cultural. 

Na atual realidade brasileira, faz-se necessário o 
aprimoramento dos mecanismos de controle social, 
no sentido de fomentar a intersetorialidade e traduzir a 
potencialização social e política de toda a sociedade. É 
importante proporcionar capacitação e renovação contínua 
nesses espaços, romper com a resistência de alguns 
governantes e profissionais, e minar a fragmentação e as 
lutas corporativas. Assim, é possível constituir caminho para 
fortalecer a participação popular na rotina dos conselhos de 
direito, o que significa ampliação e legitimação das políticas 
sociais (CABRAL FILHO; FERREIRA, 2013, p. 21).

Sob esse ponto de vista que a supervisão de estágio no âmbito das 
organizações privadas sem fins lucrativos deve ser conduzida, a fim de 
garantir subsídios para uma formação profissional teórico-crítica densa e 
sólida, à luz do projeto profissional. 

4. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA APAE E OS 
INSTRUMENTAIS TÉCNICO-OPERATIVOS NO 
TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São 
Borja é a mantenedora da Escola de Educação Especial Cyro Aquino 
Ferreira, instituição que realiza atividades no município desde 1969. A 
APAE é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com atuação nas 
áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, esporte, cultura e 
lazer. A escola promove e articula ações em defesa de direitos, prevenção, 
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orientação e apoio às famílias das pessoas com deficiência. Na APAE 
são atendidas crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual 
e múltiplas, transtornos globais do desenvolvimento, que recebem 
atendimento clínico e pedagógico. 

A instituição recebe recursos da Prefeitura Municipal de São 
Borja, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), do Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS), do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do governo estadual, por meio do programa “A Nota é Minha” 
que contribui financeiramente de acordo com a arrecadação da nota 
fiscal direcionada a instituição. Além disso, a APAE de São Borja possui 
um serviço de telefone, por meio do qual a comunidade pode realizar 
doações espontâneas e possui parceria com diferentes instituições do 
município, dentre elas a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
(KILKA, 2017). 

Os serviços que a APAE oferece na área da educação estão 
divididos por ciclos, conforme a idade de crianças, adolescentes ou 
adultos: a Educação Precoce - de 0 a 03 anos, no qual as crianças 
desde bebês, são estimuladas com brinquedos para auxiliar no seu 
desenvolvimento; o Pré para alunos/as de 4 a 6 anos; o Período I, para 
alunos/as de 6 a 9 anos; o Período II, para alunos/as de 9 a 12 anos; o 
Período III, para alunos/as de 12 a 14 anos; Período IV, para alunos/as 
a partir de 14 anos; o Atendimento Pedagógico Individual, para várias 
idades, disponibilizado aos/as alunos/as que não apresentam condições 
de frequentar a sala de aula; o Grupo de Convivência, em que a APAE 
disponibiliza aos/as alunos/as a partir dos 24 anos e para os adultos 
que não estão mais na idade escolar, cujo objetivo é a socialização 
a partir de atividades de entretenimento, danças, esportes, passeios, 
natação, atividades para desenvolver a criatividade e etc.; e as Oficinas 
de Papel Reciclado, Horticultura, Culinária, Padaria e Confeitaria, 
voltadas para alunos a partir dos 14 anos de idade, com o objetivo de 
viabilizar a inserção no mercado de trabalho (KILKA, 2017).  

Na área da saúde, além do atendimento do/a profissional de Serviço 
Social, os/as usuários/as da APAE são atendidos/as na instituição ou 
encaminhado para os seguintes serviços: fisioterapia, atendimento na área 
neurologia, atendimento médico clínico geral, atendimento psicológico, 
atendimento psiquiátrico e terapia ocupacional.
 De modo específico, o/a Assistente Social insere-se em diferentes 
processos de trabalho articulados a uma variedade de setores da instituição, 
direcionados aos seguintes serviços, sobretudo na área da assistência social:
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a) Acolhida do/a aluno/a na instituição: serviço em que o/a 
profissional de Serviço Social juntamente com outros/as 
profissionais da instituição, em reuniões de equipe multiprofissional 
realizam processos de avaliação social para definir, dependendo 
do tipo de deficiência apresentada por alunos/as, os setores em 
que serão atendidos/as de acordo com a disponibilidade de vagas;

b) O apoio familiar: é realizado por orientações e encaminhamentos 
aos órgãos e/ou aos profissionais adequados, conforme a 
necessidade das famílias. Tal serviço tem como objetivo a 
atenção às famílias, a partir da escuta sensível, democratização 
de informações, acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional e fortalecimento dos vínculos familiares; 

c) O atendimento domiciliar: é realizado por meio de visitas 
domiciliares, dependendo das condições materiais da 
instituição e das necessidades sociais apresentadas pelas 
pessoas com deficiência e pelas famílias que dela são usuárias. 
As visitas domiciliares possibilitam, neste caso, a aproximação 
e o conhecimento da realidade dos/as usuários/as, suas 
condições materiais de vida, vínculos familiares e comunitários, 
e situações sociais agravadas pela condição de deficiência ou 
que resultam em formas de violação de direito;

d) O trabalho comunitário: tem como objetivo dar visibilidade ao 
trabalho realizado na APAE, com divulgação das atividades da 
instituição nos meios de comunicação e participação em eventos;

e) Proteção e amparo às famílias: este serviço tem como objetivo 
viabilizar direitos. Por meio deste serviço são realizados 
encaminhamentos de usuários/as para o acesso a benefícios, tais 
como o Passe Livre municipal e intermunicipal e o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). São realizadas avaliações e 
entrevistas com as famílias, orientando-as para o acesso às 
políticas públicas. Além disso, realiza-se o acompanhamento e 
orientação de pessoas com deficiência para a inserção no mercado 
de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (INE); 

f) Elaboração de projetos: é um dos processos de trabalho em que 
o/a)Assistente Social constitui-se com um/a profissional de 
referência  na APAE. A elaboração de projetos sociais ocorre 
de forma articulada com as demandas da instituição, e visa, 
além de ações direcionadas aos/as usuários/as, a captação de 
recursos que são fundamentais para manutenção dos serviços 
já mencionados. 
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  De forma bastante sucinta, são apresentados a seguir, alguns 
dos instrumentos técnico-operativos que o/a profissional de Serviço 
Social da APAE utiliza no seu cotidiano de trabalho, a saber: observação 
participante; entrevistas individuais e coletivas com os/as usuários/as 
e seus familiares; reuniões com dirigentes da instituição, profissionais 
da equipe de trabalho e/ou profissionais de outras instituições; visitas 
institucionais; visitas domiciliares; palestras; instrumentais de trabalho 
com grupos; mobilização comunitária, diário de campo ou livro de 
registros, etc. 

Diante disso, na supervisão acadêmica dos/as estagiários/as 
de Serviço Social na  APAE, busca-se discutir sobre os instrumentos 
e técnicas utilizados no trabalho profissional. Nessa discussão, parte-
se do entendimento de que os instrumentos técnico-operativos e as 
estratégias empregadas nos processos interventivos devem ter como 
referência o debate sobre projetos de trabalho que possam, como diz 
Couto (2009),  assegurar aos assistentes sociais o reconhecimento 
do valor social de seu trabalho e que sirvam de instrumento potente 
na busca de afirmação do projeto ético-político profissional. Outro 
entendimento é que 

[...] os agentes profissionais, enquanto desenvolvem 
uma atividade, não são apenas técnicos como também 
críticos, já que o domínio do instrumental requisita-lhe um 
conhecimento das finalidades e das formas de alcançá-las, 
e estas não se encerram na razão de ser do Serviço Social. 
Antes, incorporam a razão de conhecer a profissão, suas 
condições e possibilidades (GUERRA, 2007, p. 169).

Como desdobramento desse entendimento, a partir da análise 
do contexto socioinstitucional realiza-se o esforço crítico-reflexivo junto 
aos/as estagiários/as para que tomem conhecimento das particularidades 
dos processos de trabalho em que o/a assistente social se insere na 
APAE, considerando as demandas que competem à instituição. Um 
segundo desdobramento é a apreensão das contradições que marcam as 
diferentes expressões da “questão social” e das demandas/necessidades 
das pessoas com deficiência e suas famílias, enquanto elementos 
condicionadores da definição e do norte do trabalho profissional na 
instituição. Como terceiro desdobramento, discute-se que a natureza 
institucional da APAE incide, de diferentes formas, na relativa autonomia 
do/a assistente social, nas suas condições e relações de trabalho, na 
condução de suas ações profissionais, assim como seus objetivos. Um 
dos objetivos desse esforço é
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[...] ultrapassar aquela visão isolada da prática do assistente 
social como atividade individual do sujeito, ampliando 
a sua apreensão para um conjunto de determinantes 
que interferem na configuração social desse trabalho, 
(dessa prática) e lhe atribuem características particulares 
(IAMAMOTO, 2006, p. 70).

Da mesma maneira procura-se dar visibilidade ao fato de que “é 
na articulação da dimensão técnico-operativa com as demais dimensões da 
intervenção profissional que é possível materializar em ações, as concepções 
teórico-metodológica e ético-política que orientam o profissional” 
(SANTOS, 2013, p. 27). Neste caso, o objetivo é enfatizar o cuidado 
necessário aos/as estagiários/as “para não caírem na supervalorização dos 
instrumentos como um fim em si mesmo” (SANTOS, 2013, p. 28). 

Outro cuidado que o estágio requer é apreender e utilizar a 
instrumentação técnica sem considerá-la como algo que corresponde de 
forma imediata ou que se sobrepõe a instrumentalidade56, que passa então, 
a ser algo opaco e sem articulação com as determinações e as condições 
sócio-históricas do Serviço Social.  

O que se observa é que o estágio supervisionado realizado na 
APAE é um espaço fecundo para o contato direito dos/as acadêmicos/as 
com a utilização dos instrumentais técnico-operativos do trabalho do/a 
assistente social. Destacam-se, neste sentido, os projetos de intervenção 
(projetos de trabalho) construídos e executados pelos/as estagiários/as 
durante o estágio supervisionado curricular obrigatório, em que além de 
observar as exigências cotidianas do trabalho do/a assistente social na 
referida instituição, se defrontem com o desafio de 

[...] identificar aquilo que requer a intervenção profissional, 
bem como reconhecer de que forma essa intervenção irá 
responder às necessidades sociais que, transformadas em 
demandas, serão privilegiadas nos processos de trabalho nos 
quais a profissão é requerida (COUTO, 2009, p. 01).

Vale dizer que a intervenção dos/as acadêmicos/as de Serviço 
Social da UNIPAMPA, enquanto estagiários/as da APAE, tem 
contribuído para dar visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência 
e demandas que requerem a atenção do/a assistente social na instituição. 

56 Segundo Guerra (2000), a instrumentalidade no trabalho do assistente social consiste 
em uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que 
concretiza objetivos e que constitui-se numa condição concreta de seu reconhecimento 
social. Capacidade esta adquirida no trabalho profissional e que é tanto condição 
necessária de todo trabalho social quanto categoria constitutiva, um modo de ser, de 
todo trabalho.
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Um dos projetos de intervenção desenvolvidos no ano de 2016 teve como 
objetivo aprimorar o processo de preparação das crianças atendidas pela 
APAE para o ingresso no ensino regular, visando a sua permanência na 
escola. Para isso, mapeou-se os procedimentos adotados na instituição 
para a inserção das crianças no ensino regular, utilizando-se os seguintes 
instrumentais:  entrevista, levantamento e análise documental. Realizou-
se, também, a construção de espaços de diálogo com os/as profissionais. 
Embora tenha sido prevista a realização de reuniões, estas não foram 
possíveis em razão da dinâmica das demandas profissionais e a ação 
ocorreu a partir de entrevistas e da observação participante. Realizou-se 
o diálogo com as famílias dos/as usuários/as da instituição, não sendo 
possível realizar, tal como previsto, o trabalho com grupos durante o 
horário da sala de espera devido a dificuldade das famílias em participar de 
eventos da instituição. Sendo assim, a ação ocorreu a partir de entrevistas 
e da observação realizadas durante os atendimentos do serviço de apoio 
familiar (LOUREIRO, 2016). 
 Outro projeto de intervenção, desenvolvido em 2017, teve como 
principal objetivo a construção de espaços de reflexão e debate sobre 
a temática da pessoa com deficiência e suas demandas na sociedade 
contemporânea. A partir da parceria interinstitucional entre a APAE, 
a UNIPAMPA e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
realizou-se um seminário em que pesquisadores/as apresentaram teses 
de doutorado e dissertações de mestrado sobre as seguintes temáticas: 
pessoas com deficiência e a política de educação; a pessoa com 
deficiência física no ensino regular e as justaposições das condições de 
saúde e aprendizagem; e os usos e apropriações dos conteúdos digitais 
pelas pessoas com deficiência visual no Brasil. O público do evento foi 
constituído por famílias usuárias da APAE, profissionais da instituição, 
conselheiros/as tutelares, profissionais da área da educação, profissionais 
da rede de serviços socioassistenciais do município de São Borja, além 
de estudantes de Serviço Social, Jornalismo e Relações Públicas. Dentre 
os instrumentais utilizados na realização do evento, destacam-se os 
seguintes: reuniões para planejamento e avaliação do evento, visitas 
institucionais para convite de profissionais do município de São Borja, 
encaminhamento de ofícios para solicitação de materiais e espaço físico 
para a realização do evento e observação social (KILKA, 2017).  

Além dos instrumentais citados nos projetos de intervenção 
mencionados acima, há aqueles elaborados no processo de supervisão 
direta de estágio, tais como o diário de campo e o relatório de estágio. 
Esses instrumentais tornam-se imprescindíveis para que os acadêmicos 
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realizem análises teórico-reflexivas sobre o cotidiano de estágio com suas 
nuances e complexidades, desdobramentos da sua intervenção social e 
“sua associação com leis sociais, programas e políticas e, especialmente, 
com perspectivas estratégicas de intervenção, baseada sempre nos direitos 
sociais em curso” (CARDOSO, 2008, p. 81). 

Apesar disso, observa-se que algumas situações podem ocorrer 
antes, durante e depois do estágio. Uma situação recorrente é aquela 
em que os/as estagiários/as elaboram projetos de intervenção no 
estágio, tomando por base os instrumentos técnico-operativos sobre 
os quais possuem algum conhecimento prévio. Conhecimentos 
estes apreendidos a partir de conteúdos que constituem os diversos 
componentes curriculares que antecedem o estágio ou no contato 
com  instrumentais técnico-operativos utilizados com maior ou menor 
frequência no cotidiano de trabalho dos/as supervisores/as de campo 
ou supervisores/as acadêmicos/as, por exemplo. Embora isso seja 
algo importante no processo de formação profissional, nem sempre a 
definição dos instrumentos técnico-operativos demandados nos projetos 
de intervenção no estágio pode se restringir a estes conhecimentos 
prévios. Emerge daí a necessidade de problematizar nos espaços de 
supervisão direta de estágio, que 

quando tratamos dos instrumentos e técnicas do Serviço 
Social estamos transitando entre as práticas humanas que 
se voltam para a transformação de outras atitudes humanas, 
aquelas que incidem sobre as consciências. Portanto, os 
instrumentais que as potencializam não se caracterizam 
como um acervo de instrumentos e técnicas materiais. 
São instrumentos e técnicas elaborados e organizados por 
diversas disciplinas do campo das ciências sociais e utilizados 
por diversas práticas sociais, [...] para racionalizar as relações 
entre os homens, atendendo a diferentes interesses sociais 
(TRINDADE, s/d, p. 06).

Outra necessidade é ultrapassar a visão mistificadora de que 
os conhecimentos sobre a instrumentação no trabalho do/a assistente 
social apreendidos no estágio tornam-se o novo marco para a adoção de 
modelos de intervenção. Nestes casos, pode escapar o entendimento de 
que os instrumentais técnico-operativos “não devem ser vistos de maneira 
estática”, pois são “criados e recriados de acordo com os objetivos e com 
as exigências da ação profissional”. (MIOTO, 2009, p. 492). Como afirma 
Guerra (2007), as metodologias, instrumentos e técnicas de intervenção, 
assim como o significado sociopolítico, a direção social da intervenção e 
o projeto profissional não são elementos imanentes ao modo de ser e de 
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se constituir do Serviço Social. Antes, são determinações sócio-históricas 
externas à sua constituição, engendradas pela dinâmica do processo histórico. 

Estas reflexões presentes no debate acumulado na profissão sobre 
a intervenção profissional parecem ser um caminho fértil para pensar as 
indagações, dificuldades e provocações relacionadas à apreensão crítica da 
instrumentalidade no trabalho do assistente social no estágio em Serviço 
Social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Historicamente o movimento das pessoas com deficiência tece 
lutas para dar visibilidade às suas demandas e legitimar suas pautas no 
conjunto da sociedade. Isso, processualmente, tem deslocado as tradicionais 
discussões sobre exclusão, segregação e integração para o atendimento 
integral às demandas das pessoas com deficiência.

A concretude disso encontra-se na análise da legislação relativa a 
este segmento nas últimas décadas e, em destaque, com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, que foi destinado “a assegurar e promover, em condições 
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência” (BRASIL, 2015, p.01). Mais do que um 
documento legal, sua dimensão jurídico-normativa permite assegurar às 
pessoas com deficiência a visibilidade de suas demandas, historicamente 
legítimas. Isso permite que além de setorializadas, tais demandas tomem 
dimensão político-social, na medida em que acessibilidade, tecnologia 
assistida, barreiras (urbanísticas, arquitetônicas, de informação, atitudinais 
e tecnológicas), comunicação, adaptações razoáveis, elemento de 
urbanização, mobiliário urbano, dentre outros, tornem-se subsídios de 
debate público.  Aliás, são expressões que dizem respeito ao coletivo, uma 
vez que a atenção, o respeito e a dignidade referentes a tais pressupostos 
se dá no conjunto da sociedade, portanto, não fazem menção a uma pauta 
individual.

Assim, o atendimento integral às necessidades sociais a partir de 
políticas públicas constitui-se como um recurso necessário, no contexto 
contemporâneo, considerando o processo sócio-histórico de busca por 
estratégias que permitam a convivência igualitária, equânime entre os 
seres humanos, independentemente “de inserção de classe social, gênero, 
etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade 
e condição física” (CFESS, 1993, s/p), princípio ético-profissional dos/as 
assistentes sociais que dialoga transversalmente com o compromisso com 
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a qualidade dos serviços prestados; com o empenho na eliminação de 
todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, 
à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças; com o posicionamento em favor da equidade e justiça social; 
com a defesa intransigente dos direitos humanos, com a ampliação 
e consolidação da cidadania; e com a defesa do aprofundamento da 
democracia (CFESS, 1993).
 Nesta esteira, os/as assistentes sociais, assim como os/as 
estagiários/as de Serviço Social podem e devem contribuir na ampliação 
dos direitos fundamentais e das conquistas sociais das pessoas com 
deficiência. No entanto, a realidade social de desmonte dos direitos sociais 
indica que a intervenção dos agentes profissionais deve ocorrer à luz do 
projeto ético-político e em parceria com os esforços que movimentos 
sociais, instituições e profissionais de outras áreas têm empreendido 
no âmbito das lutas democráticas pelos direitos e pela cidadania e o 
fortalecimento dos processos emancipatórios. 
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8. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO 
SOCIAL EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA

Elisângela Maia Pessôa57

RESUMO: O presente artigo propõe realizar análise sucinta de questões que envolvem 
o cotidiano de inserção de acadêmicos/as de Serviço Social no estágio supervisionado 
em Instituições de Longa Permanência (ILP), objetivando promover reflexões acerca das 
possibilidades que se apresentam diante de controvérsias próprias à institucionalização de 
pessoas idosas. É fato que o aumento de número de idosos/as, assim como o aumento da 
expectativa de vida ao nascer, tem levado a necessidade das famílias se reorganizarem nos 
cuidados da pessoa idosa. Também tem crescido o número de famílias e idosos/as que 
veem na institucionalização a alternativa de amparo, que embora por vezes necessária, ainda 
assim causa diversas consequências no cotidiano dos/as idosos/as. Diante dos conflitos 
familiares e da estrutura de funcionamento das ILPs acadêmicos/as de Serviço Social 
deparam-se com situações que podem minar direitos já conquistados pela pessoa idosa. 
Nesse sentido, torna-se primordial o movimento de resistência em prol da dignidade da 
pessoa idosa, assim como o respeito aos princípios do Código de Ética Profissional do/a  
Assistente Social. 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Instituições de Longa Permanência; Serviço Social. 

1. INTRODUÇÃO

Dentre os desafios de envelhecer no Brasil, consta a busca pela 
materialização plena de políticas sociais no atendimento a esse crescente 
segmento de indivíduos que requer atendimento especializado, segundo suas 
características e necessidades. Estudos sobre idosos/as na última década 
vêm aumentando porque este segmento  tem ganhado visibilidade social 
cada vez maior. Um dos aspectos dessa crescente visibilidade é numérico, 
por conta do crescimento da taxa de idosos/as inseridos em grupos 
familiares, assim como pelo crescente aumento da expectativa de vida ao 
nascer. Considerando que atualmente no Brasil há aproximadamente uma 
população de 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos (IBGE, 2018), torna-
se de fundamental importância à efetivação das legislações que garantam os 
direitos de proteção social dos/as mesmos/as. 

Embora o mundo contemporâneo tenha obtido vários avanços 
científicos – principalmente médicos –, culturais, sociais, no âmbito das 

57 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus São Borja-RS. Integrante do 
Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/
Opressão. E-mail: elisangelapessoa@unipampa.edu.br
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políticas sociais – porém não de forma plena – de atendimento às pessoas idosas,  
tornam-se evidentes em algumas regiões ou culturas locais, o predomínio de 
tabus em relação às discussões sobre a questão do envelhecimento. Deve-se 
considerar, porém, que a ação do tempo já é determinada desde o momento 
da fecundação do óvulo embrionário. Se envelhece portanto, desde quando 
se nasce, tendo o tempo como companheiro inseparável. O envelhecer 
traz consigo tanto mudanças biológicas – resistência, patologias – quanto 
culturais e sociais. Essas mudanças no âmbito familiar podem gerar uma 
série de conflitos e contradições referentes aos cuidados com o/a idoso/a no 
círculo familiar e aí estão implicadas questões financeiras, de relacionamento 
e de responsabilidade quanto ao atendimento das necessidades da pessoa 
idosa.

Geralmente por não terem condições de suprir as necessidades 
físicas, emocionais e econômicas dos/as idosos/as, com frequência, 
algumas famílias os/as encaminham a Instituições de Longa Permanência. 
Fazem isso algumas vezes, com intuito de protegê-los/as dos perigos 
da solidão em seus domicílios ou, ainda, vislumbrando um atendimento 
técnico de profissionais especializados/as. Também ocorrem situações 
de institucionalização que envolve medidas compulsórias, situações de 
abandono ou, ainda, violência. Pesquisas no campo da institucionalização 
de idosos/as remetem, no entanto, à conclusão de que, com exceção de 
idosos/as que não têm família, a maioria deseja estar e permanecer em seu 
domicílio, considerando que os indivíduos do âmbito familiar geralmente 
representam refúgio e porto seguro. Mesmo diante das consequências 
frequentes58 da institucionalização de pessoas idosas – tristeza, apatia, 
perda de autonomia, frustração e até mesmo estágio de depressão – vem 
aumentando a procura por vagas em Instituições de Longa Permanência.

Algumas ILPs abrem espaço para realização do estágio 
supervisionado em Serviço Social, o que tem possibilitado tenras reflexões 
em reuniões, supervisões de campo e acadêmicas, assim como resultam em 
trabalhos de conclusão de curso qualificados a debater questões próprias 
do envelhecer de forma geral, destacando particularidades que envolvem 
o/a idoso/a institucionalizado/a. Para que se reflita sobre as instituições 
de longa permanência enquanto lócus de estágio, não se pretende neste 
momento adentrar em particularidades de instituição A ou B onde estágios 
foram realizados, mas sim tencionar questões cotidianas, presentes nas 
instituições de forma geral que, certamente, influem no processo de 

58 Nem toda a pessoa idosa institucionalizada sofre as indicadas consequências, porém 
há uma parcela significativa de idosos/as que veem a institucionalização como abandono 
e morada de espera da morte.
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estágio e no trabalho profissional. 
O presente artigo está estruturado em dois itens que regem seu 

desenvolvimento: o primeiro pontua sucintas reflexões, próprias à velhice 
e processo de envelhecimento, pois entender questões que envolvem o 
entorno desse processo se torna fundamental para o/a profissional que 
adentrar nesse universo, para que possa compreender as particularidades 
tanto desse ciclo vital, quanto da questão da institucionalização de pessoas 
idosas. Assim, durante a inserção de acadêmicos/as dentro do espaço das 
ILPs recomenda-se aprofundamento teórico inicial, sobre questões como, 
clareza quanto à diferença de envelhecimento e velhice, transformações 
ocorridas nesse ciclo, principalmente sociais, heterogeneidade do envelhecer, 
dados de forma geral – índices, feminização da velhice, expectativa de vida, 
etc. – família e envelhecimento, assim como compreensão crítica quanto 
ao fato de que no processo de envelhecimento emergem expressões da 
“questão social”, aonde possivelmente o/a profissional estará intervindo.

O segundo item trará particularidades e/ou realidades vivenciadas59 
em ILPs que devem ser motivo de análise no processo de estágio para 
que a tríade – supervisor/a de campo, supervisor/a  acadêmico/a  e 
acadêmico/a –  de fato possa tecer críticas necessárias para que a 
intervenção do/a profissional de Serviço Social não se distancie de 
seu projeto ético-político, com intencionalidade que dê visibilidade aos 
parâmetros de trabalho profissional e as bandeiras de luta e resistência ao 
sistema neoliberal vigente.

2. NOTAS SOBRE ENVELHECIMENTO

Envelhecer – embora não aceito e/ou compreendido por todos/as 
– é um fato natural a todos os seres vivos. Autores que estudam essa fase 
do ciclo vital consideram o entendimento do processo de envelhecimento 
como fator primordial para a efetivação de uma vivência com qualidade, 
para que esse processo seja usufruído como possibilidade de vida. Sendo 
assim, a velhice é caracterizada como última fase do ciclo vital humano, 
sendo que o envelhecimento trata-se de um processo contínuo iniciado 
no nascimento, sendo o mesmo heterogêneo, ou seja, cada sujeito pode 
envelhecer dialeticamente de forma diferente. 

59 Quando se refere aqui sobre realidades vivenciadas para além da experiência em 
supervisão acadêmica de ambos autores, também se refere às pesquisas desenvolvidas no 
Mestrado (2005/2006) e no Doutorado (2010), ambas realizadas via Programa de Pós-
graduação da PUC-RS pela autora Elisângela Maia Pessôa.
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Essa ênfase, a processual, é muito diferente da que considera 
o envelhecimento como reta final, ou seja, como indicação de morte; 
“se a juventude vem associada ao belo, a velhice vem colocada ao feio. 
A ontoestética física do idoso é a confirmação do mistério do tempo, 
do tempo de vida, da vida no tempo” (MODERNO, 2004, p. 72). 
Considerando o processo de envelhecimento como sendo diferenciado 
em cada ser humano conforme suas vivências, podem criar-se rótulos 
depreciativos sobre o envelhecer. 

Não há um consenso sobre o início dos estudos científicos sobre o 
envelhecimento, porém a conjuntura atual remete para uma série de conceitos 
e estudos no campo da Gerontologia que levam a duas considerações:

[...] uma linha de pensamento reflete a crença de que 
prolongar a vida não é possível, nem desejável, outra linha 
alternativa enfatiza o desejo de prolongar a vida. São duas 
formas de pensar que se encontram enraizadas com as teorias 
passadas e atuais sobre o envelhecimento, duas formas 
opostas de pensar que recorrem à realidade e o desejo, que 
formam parte de numerosos mitos e ideias culturais sobre o 
envelhecimento (DUARTE, 1999, p. 37).

Considerando que o envelhecimento é um processo natural a todos 
os seres humanos e o fato de os índices populacionais estarem indicando 
aumento contínuo dessa população, o século XX marca a importância 
do Estudo da Velhice, ou seja, da Gerontologia60 - gero (velhice) e logia 
(estudo). Em 1909 surge o termo Geriatria por meio dos estudos do 
médico Ignatz L. Nascher, considerado o pai da Geriatria.  Até a década 
de 1930, a Gerontologia permeou essencialmente os aspectos biológicos 
do envelhecimento. Esses estudos possibilitaram o entendimento das 
alterações estruturais do organismo, limites entre senescência e senilidade, 
processos patológicos que são comuns nas idades mais avançadas da vida, 
entre o envelhecimento saudável ou bem-sucedido, motivos pelos quais a 
morbilidade e a taxa de mortalidade são maiores nos/as idosos/as que nas 
outras pessoas (BORGONOVI, 2002). Fraiman (1995, p. 26) afirma que 
“Gerontologia é uma macrociência que estuda o envelhecimento nos seus 
múltiplos aspectos biopsicossociais, enfocando tanto os grupos de idades, 
quanto as fases ou ciclos do desenvolvimento humano”. 

60 Disciplina multi e interdisciplinar, cujo objetivo é o estudo das pessoas idosas, as 
características da velhice, o processo do envelhecimento e de seus determinantes 
biopsicossociais, capazes de fornecer uma atenção holística, integral, à população idosa. 
Entende-se por Gerontologia Social os aspectos antropológicos, psicológicos, legais, 
ambientais, econômicos, éticos e políticos de saúde. Disponível em: <http://www.crde-
unati.uerj.br/publicacoes/pdf/tisi.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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As questões biopsicossociais têm sido pontos de constantes 
estudos na área da Gerontologia, pois têm reflexo direto na vivência de 
cada ser humano. Três teorias explicam a  redução das interações sociais no 
envelhecimento: a teoria do afastamento, a da atividade e a de trocas sociais. A 
primeira sustenta que a redução do contato social representa um mecanismo 
adaptativo, por meio do qual a pessoa dissocia-se da sociedade e a sociedade 
dissocia-se da pessoa; o afastamento social é mútuo e adaptativo, do qual faz 
parte o distanciamento emocional; neste sentido, o/a idoso/a, muitas vezes 
por se sentir excluído no mercado de trabalho, comunidade e família, isola-
se por conta de sua idade cronológica; em contrapartida, os demais sujeitos, 
da mesma forma, não os estimulam a interagir (NERI, 2001).  

A segunda teoria, da atividade, contrasta com a primeira, pois 
presume que os idosos desejam manter contatos sociais, mas são 
prejudicados pelas barreiras físicas e sociais impostas pela idade, situação 
econômica, grau de escolaridade, cultura, valores, etc. A teoria das trocas 
sociais  sustenta que os limitados recursos do envelhecimento causam 
uma diminuição na amplitude das relações sociais (NERI, 2001). Torna-
se importante ressaltar, porém, que essas limitações não são gerais, pois 
é real o fato de que muitos/as idosos/as sustentam suas famílias mesmo 
com poucos proventos, no entanto, é notório que nem todos conseguem 
ter acesso a esses serviços por desconhecimento, mas principalmente 
por barreiras econômicas. Ou seja, nem todo idoso/a tem condições de 
acessar bens e serviços que lhes possibilitem uma vida digna, assim quando 
a velhice é marcada pela falta de acesso às necessidades de subsistência, 
gerando exploração, discriminação, violências, se pode dizer que emergem 
expressões da “questão social”.  

Nos anos de 1980 a 1990, o estudo do processo de envelhecimento 
ganha a dimensão na família, custos no sistema de saúde e previdenciário 
e formação de recursos humanos (NERI, 2001). Torna-se oportuno 
salientar, porém, que nesse percurso houve entraves para que os avanços 
em pesquisas, como a falta de recursos financeiros, a ausência de 
fundamentos teóricos que direcionassem práticas e o comprometimento 
da classe médica, que receava se apropriar de um campo pouco explorado. 
Infelizmente isso ocorre porque ainda se pensa que o “investimento numa 
criança tem um retorno potencial de 50 a 60 anos de vida produtiva, 
enquanto cuidados médicos sociais direcionados à manutenção de uma 
vida saudável de um idoso não podem ser encarados como investimento” 
(BORGONOVI, 2002, p. 04). 

Neste sentido, reflexões no campo de atuação da Gerontologia 
e apresentação de dados obtidos por meio de pesquisas quantitativas e 
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qualitativas sobre os/as idosos/as, tornam-se oportunas para o estudo do 
envelhecimento na conjuntura atual, considerando que a interdisciplinaridade 
se torna fundamental para estudos na área da Gerontologia, apresentando-
se como um campo emergente para a intervenção do/a profissional de 
Serviço Social. Assim os/as acadêmicos/as que se inserem em instituições 
de atendimento à pessoa idosa, seja pública ou privada, embora tenham 
como base de área de conhecimento o Serviço Social, deverão estar 
se apropriando de forma interdisciplinar do campo da Gerontologia, 
principalmente da Gerontologia Social ,que irá analisar de forma mais ampla 
questões econômicas, estruturais, política, etc., que influem sobre o processo 
de envelhecimento. 

Embora muitos desfrutem do processo de envelhecimento 
plenamente, com excelente qualidade de vida e bom humor, o 
envelhecimento pode tornar-se um processo difícil - tendo em vista o 
estereótipo criado em torno do envelhecimento, quando o/a idoso/a pode 
ser desprezado e rejeitado, pois perde funções, adquire doenças, torna-se 
um fardo pelos olhos do mercado capitalista, etc., o que requer cuidados 
especiais e atenção por parte de seus familiares e da sociedade em geral. 
Enquanto a sociedade – não afirma-se aqui que seria a sociedade que 
deveria dar conta das necessidades da pessoa idosa, mas enfatiza-se a busca 
de compreensão quanto ao processo de envelhecimento – não se apropriar 
dos conhecimentos pertinentes à velhice e ao processo de envelhecimento, 
não deixará de considerar os/as idosos/as como inoperantes na sociedade. 
Tanto é assim que quando se decide economicamente sobre a questão 
financeira dos/as idosos/as, parece que eles pertencem a uma espécie 
estranha, como se não tivessem as mesmas necessidades e  os mesmos 
sentimentos dos outros indivíduos. Nesse caso, bastaria conceder-lhes 
benefícios em forma de favores para que a sociedade se sinta desobrigada 
em relação a eles/as. 

(...) a imagem que a sociedade propõe ao idoso é a do 
sábio aureolado de cabelos brancos, rico em experiência e 
venerável, que domina de muito alto a condição humana; se 
dela se afasta, cai no outro extremo: a imagem que se opõe à 
primeira é a do velho louco, que caduca e delira e de quem as 
crianças zombam (BEAUVOIR, 1990, p. 51).

Buscaram-se novas posturas de atendimento e de oferta de 
serviços e de atividades à pessoa idosa, compatíveis com a nova imagem 
do envelhecimento – envelhecimento ativo. Em vários países, inclusive no 
Brasil, a universidade tem se tornando um agente social empenhado nessa 
função, por meio de programas voltados para a educação permanente 
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de adultos maduros e idosos/as. Com as portas da universidade aberta 
a todos/as, podem surgir para as pessoas idosas novas possibilidades. 
Muitos idosos/as sentem a necessidade de seguir investindo no seu 
desenvolvimento pessoal por meio da educação, transmitindo a ideia de 
que o desenvolvimento e o crescimento pessoal são permanentes ao longo 
de toda a vida. 

Porém, é fato que embora seja extremamente positivo 
universidades abertas a acolher projetos de pesquisa, extensão e ensino 
que envolvam discussões sobre envelhecimento, há que se considerar 
sobre que fundamento está ancorada a intencionalidade das propostas. 
Não raro encontram-se propostas dentro do âmbito universitário, voltadas 
ao “culto” à juventude, onde o/a idoso/a é motivado a realizar as mais 
diferentes ações, funções e intervenções na busca pela ampliação da 
juventude, de modo a retardar a velhice, como se isso fosse possível. 
Nesse sentido, reforça-se a ideia de que ser velho é ruim e/ou inútil, 
portanto, uma fase que precisa ser retardada, onde o/a idoso/a passa a 
ser pressionado/a a essa busca pela juventude, entrando, não raro, em 
um processo de culpabilização da pessoa idosa. Ressalta-se também que 
não cabe à universidade dar conta do atendimento integral à pessoa idosa 
e sim ,ao Estado, o qual deve conceder o que lhe é de direito para que 
seu processo de envelhecimento e velhice seja digno. Faz-se necessário 
exercitar o pensar no homem do ontem, do hoje e do amanhã, em busca 
de ideias, conceitos e valores, em que o ser humano possa ser visto num 
processo contínuo do nascimento ao envelhecimento e não em partes ou 
divisões cronológicas, mas como um ser integral. Teorias pós-modernas 
têm indicado perspectivas de uma sociedade na qual tudo parece ser 
“descartável”, tudo acontece em uma velocidade intensa, conceitos, 
normas, legislações, processos, etc. Há necessidade de desmistificação 
de preconceitos em relação ao envelhecimento, bem como ampliação 
de possibilidades de participação social. Destaca-se que a sociedade 
conscientizada sobre os “direitos daqueles que envelhecem é capaz de 
mobilizar o Estado para regulamentar e garantir o espaço social reservado 
aos velhos e envelhescentes” (BRAGA, 2005, p. 77). Nesse sentido é de 
fundamental importância que o/a acadêmico/a que ingressa no âmbito de 
atendimento da pessoa idosa seja estimulado/a a pensar possibilidades de 
resistência em prol da materialização dos direitos da pessoa idosa.

No Brasil, onde o processo de desigualdade e exclusão social 
é recorrente, os/as idosos/as não têm encontrado, por parte do Estado, 
proteção suficiente – embora a legislação brasileira indique atendimento 
integral – para viver esse ciclo de vida com qualidade. As mudanças nas 
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relações familiares, principalmente no âmbito relacional, têm dificultado o 
completo apoio familiar aos idosos/as, uma vez que a família é atravessada 
pelo desemprego, pela precarização do trabalho, violência e outros fatores. 
A criação de políticas para todas as idades, não apenas de saúde, mas de 
integração familiar e social, de conscientização da necessidade de um estilo 
de vida que acrescente qualidade aos anos vividos, que mude os paradigmas 
dos serviços de saúde, são algumas das propostas (CAMARANO; KANSO; 
MELLO, 2004) para tentar enfrentar o desafio da alta esperança de vida que 
a população brasileira conquistou. Outros aspectos sociais que envolvem o 
envelhecer são marcados pelo alto índice de feminização desse segmento e o 
aumento de casos de violência contra o/a idoso/a, “as relações de violência 
social, na ausência de recursos internos e de condições institucionais, 
inibem a qualidade de operações mentais e dimensionam restritivamente a 
afetividade” (BOTH, 2000, p.30).  Destaca-se que o prolongamento da vida 
é mais elevado nas camadas sociais privilegiadas. 

Há necessidade de implementar políticas que possibilitem um 
mínimo de condições de qualidade de vida para as pessoas 
que chegam a essa fase da vida. É necessário também propor 
um trabalho mais direto e sistematizado junto ao idoso de 
forma a valorizá-lo como sujeito de possibilidades, dentro das 
limitações que lhes são impostas pela idade e pelo desgaste 
físico considerando-o como integrante da sociedade, com 
todos os demais segmentos etários (PADILHA, 2003, p. 16).

Este cenário indica a necessidade do aprofundamento de estudos 
sobre o processo de envelhecimento e a compreensão sobre a melhor forma 
de vivenciar essa realidade, desde a formação inicial do indivíduo, pois o 
envelhecer deve abranger uma totalidade de acontecimentos históricos, 
biológicos, culturais e sociais que leve à compreensão de que o envelhecer 
é dialético, em constante movimento, ou seja, não deve ser tratado de forma 
homogênea; “a velhice está associada a várias questões que se interligam e que 
se tornam mais complexas [...] os sujeitos não envelhecem de maneira igual, 
construindo suas próprias histórias de vida” (BULLA; KAEFER, 2003, p. 7).   

3. PESSOA IDOSA, INSTITUCIONALIZAÇÃO 
E OS LIMITES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM SERVIÇO SOCIAL 

O fato de a velhice constituir a última fase da trajetória humana, 
oportuniza a mistificação de que a pessoa idosa não tem mais possibilidade 
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de propor contribuições concretas, para melhoria ou desenvolvimento real da 
sociedade tanto econômica, como cultural. Assim, considera-se importante 
– antes que o/a acadêmico/a ingresse no estágio supervisionado – reflexões 
sobre qual a concepção e/ou compreensão que o/a mesmo/a tem sobre 
velhice, institucionalização, família e envelhecimento, ou seja, como esse/a 
futuro/a profissional visiona a possibilidade de estar intervindo junto à 
pessoa idosa. Claro que, durante o processo de estágio, ocorrem sucessivas 
aproximações que ampliam o olhar profissional, mas esse debate inicial 
poderá situar o/a supervisor/a acadêmico/a e de campo quanto a quais as 
necessidades e/ou dificuldades que deverão ser sanadas durante o processo 
de estágio a partir da experiência e concepção inicial do/aa acadêmico/a.

A questão da institucionalização pode se tornar tema central de 
debates e discussões, pois acaba sendo buscada como possibilidade tanto 
pelas famílias, quanto pelo Estado ou próprio idoso/a face às dificuldades 
de se manter velho em uma sociedade excludente. Por sua conotação 
pejorativa de abandono, de pobreza ou rejeição familiar, as denominações 
de asilo têm sido substituídas por outras, como Casa dos Idosos, Lar dos 
Idosos, Casa dos  Vovôs/as, etc., tanto em instituições filantrópicas, como 
em estabelecimentos públicos ou privados. Porém, a legislação brasileira 
a partir do Estatuto do Idoso (2003) tem usado o nome instituições de 
longa permanência – nomenclatura oficial que deverá ser usada pelos/as 
profissionais e acadêmicos/as.

Segundo dados históricos, as primeiras instituições filantrópicas 
destinadas a abrigar pessoas idosas surgiram no Império Bizantino, no 
século V da era cristã (MILLER, 1997, p. 24-25). No Ocidente, o primeiro 
gerontocômio, ou Lar para Idosos, foi fundado pelo Papa Pelágio II, que 
transformou sua própria casa em hospital para idosos/as. Dessa forma, a 
velhice foi considerada como caso de saúde, e não um processo natural do 
desenvolvimento humano. Para expressar o recolhimento do/a idoso/a a 
um gerocômio, seja por solidariedade humana, seja mediante pagamento, 
ter-se-ia de encontrar uma palavra correspondente a institutionalization em 
inglês. O termo reconhecido seria asilamento, ato de asilar, de recorrer a um 
asilo. Asilo vem do grego, cujo significado é o de refúgio, local que a pessoa 
se sente amparada e protegida ao abrigo de possíveis agravos e danos de 
qualquer natureza. Assim, a “questão do asilamento comprova a ação da 
sociedade que descarta os indivíduos no momento em que deixam de ser 
saudáveis, produtivos e utiliza um discurso controverso à sua integração ao 
meio social” (HERÉDIA; CORTELLETTI; CASARA, 2004, p. 13).

Os/as idosos/as percebem a institucionalização de formas distintas. 
Em pesquisa realizada no mestrado (2005/2006) com idosos/as, constatou-se 
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que 85 % dos/as entrevistados/as, afirmaram que o ato de institucionalizar um 
idoso/a é deplorável depois de tantos anos de uma trajetória de vida: “Acho 
a ideia de ir para um asilo péssima. Parece que vamos ser aprisionados” (A 68 
anos); “Ah,  nem me fale. Tenho vontade de pegar esses filhos que mandam 
os pais para asilo” (B 76 anos), “Pode até tem idoso que goste, depende. Para 
mim, seria a última opção, pois acho uma decepção ter que ir para um asilo” 
(C 65 anos); “Acho a maior tristeza. Será que os filhos não podem cuidar dos 
pais depois de tantos anos de dedicação?” (D, 87 anos);  Herédia (2004, p. 19) 
em relação ao processo de internação numa instituição, refere que

representa muito mais do que simplesmente mudança de 
um ambiente físico para outro. Representa para o idoso a 
necessidade de estabelecer relações com um novo ambiente 
[...] considerar-se abandonado, ansioso e com medo da ideia 
de passar os últimos anos de vida num lugar estranho, em 
meio a desconhecidos.

As opiniões variam a respeito da institucionalização, demonstrando 
contradições entre o que os pais pensam em relação a seus filhos: “Penso que 
seria uma forma de garantir os direitos deles” (Filho de A); “Só se a família 
não tiver condições, se um asilo for bem administrado pode ser ótimo” (Filho 
de B). Há aqueles que também não concordam com a institucionalização: 
“Acho desesperador. Apesar de que há filhos que tratam pior que no asilo” 
(Filho de C); “Sou contra. Nunca deixaria minha mãe ir par um lugar 
desses” (Filha de D). Os (as) idosos (as) percebem que a institucionalização 
rompe laços com seu contexto histórico e, principalmente, com sua família 
e, mesmo os idosos que afirmaram que acham o asilamento uma boa opção, 
(15%) apresentam em sua fala indícios de que ainda não seria a melhor 
alternativa. Alcântara (2004, p. 35) salienta

que não se pode negar a viabilidade do atendimento asilar 
frente ao contexto em que o país se encontra, porém há 
que se qualificar esse serviço, uma vez que se trata de uma 
população que demanda cuidados complexos. O que não faz 
sentido é delegar a responsabilidade apenas à boa vontade 
das instituições filantrópicas.  

O/a profissional de Serviço Social, assim como os/as 
acadêmicos/as que os/as acompanham vão estar diretamente 
intervindo nesse cenário de conflito de opiniões, o que causa tensão. 
Mesmo que as instituições indiquem que somente acolhem a pessoa 
idosa que concorda com a institucionalização, é fato que muitos aceitam 
influenciados pela família com a promessa que será algo temporário, ou 
ainda, ingressam na instituição em fuga por maus tratos. Quando o tempo 
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passa os/as profissionais passam a enfrentar juntamente com o/a idoso/a 
a frustração do não retorno ao lar. Alguns acadêmicos/as nesse cenário 
ficam angustiados/as, pois foram fomentados/as a compreender que 
a autonomia é algo essencial para o cotidiano do ser social, porém o 
que fazer quando inserido em um contexto e/ou espaço institucional 
que confronta essa possibilidade de autonomia? Nesse sentido, cabem 
constantes diálogos de supervisão que remetam à importância da 
apreensão da realidade e a busca de instrumentos e mecanismos que 
possam fortalecer ou abrir possibilidades que levem a reflexão sobre os 
motivos que culminaram na institucionalização e, dentro desse contexto, 
como essa autonomia pode ser resgatada ou fortalecida. 

É importante considerar que muitas famílias não estão preparadas 
econômica e emocionalmente para prestar cuidados diários a idosos/as que 
possuem problemas de saúde, principalmente os/as que afetam a locomoção 
e os sentidos, como a Doença de Alzheimer. Cabe refletir constantemente 
com os supervisionandos/as que a realidade se apresenta de forma dialética 
e contraditória e que muitos/as profissionais são contra a institucionalização, 
porém posicionamentos pessoais não podem embasar os pressupostos de uma 
prática. Há que se ponderar os condicionantes que tornam a institucionalização 
necessária, a historicidade dos fatos e a compreensão da totalidade – em torno 
da institucionalização – os quais, nesse sentido, devem servir de apoio para 
compreensão da intervenção, caso contrário, o/a acadêmico/a pode apegar-
se em singularidades – que embora importantes – não revelam discussões 
cruciais sobre os motivos que levam à institucionalização e às expressões da 
“questão social” que precisam ser enfrentadas. 

A família representa papel tão essencial na vida dos/as idosos/as 
que 95%  das pessoas entrevistadas na pesquisa referida afirmaram que na 
impossibilidade de viver só, preferem ficar com a família e 5% com amigos. 
“A família é a instituição que, de alguma forma, sempre acompanha o fato 
do asilamento em si, seja porque ela não mais acolhe o idoso ou porque 
ela inexiste” (HEREDIA; CORTELLETTI; CASARA, 2004, p. 68). O 
Estatuto do Idoso (2003) enfatiza a obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público em assegurar ao idoso a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária. Cabe às Secretarias de Assistência 
Social acompanhar e fiscalizar as entidades de atendimento ao idoso/a. Ao 
longo da história “os asilos constituem a modalidade mais antiga e geral 
de atendimento ao idoso fora do convívio familiar” (CAMARANO, 2007, 
p. 172). Essa prática, no entanto, pode constituir-se de forma precária, 



212 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

trazendo aos/as idosos/as total inatividade mental ou física e isolamento, 
o que provoca consequências negativas à saúde, muitas vezes precipitando 
o surgimento de doenças. Para o/a idoso/a, morar numa instituição pode 
significar desamparo e abandono. Os/as idosos /as que ingressam por sua 
vontade representam pessoas que perderam (ou nunca tiveram) familiares 
próximos e não têm renda e  autonomia física e mental para administrar 
a sua vida. Porém, o pertencimento a uma instituição pode representar 
uma alternativa de amparo, proteção e segurança (CAMARANO, 2007). O 
receio no ingresso em uma instituição pode se dar pelo fato de que

Significa uma ruptura com uma comunidade e a adoção de 
outra. Geralmente, essa ruptura se dá nos vínculos afetivos 
(familiares), e os novos vínculos são com pessoas, em 
princípio, desconhecidas, sem nenhum laço afetivo. Além 
disso, o idoso vê-se obrigado a se adaptar e a aceitar normas 
e regulamentos, como horários, dieta alimentar e rotinas 
preestabelecidas. Essa mudança implica a perda dos laços 
diretos com seu contexto histórico, com suas referências 
pessoais e, principalmente, com suas relações familiares 
(CAMARANO, 2007, p. 183).

Embora instituições de acolhimento à pessoa idosa sejam 
necessárias, é preciso que haja o estímulo à criação de uma rede de 
assistência formada por centro de convivência e atendimento familiar que 
proporcione a integração do idoso na família e na sociedade (CAMARANO, 
2007). Na pesquisa de doutorado (2010) foram realizadas 17 entrevistas 
que compreendiam todos os Lares de Longa Permanência na Região 
das Missões e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul (RS61). Dentre as 
instituições entrevistadas destacam-se algumas características: 5 faziam 
parte de uma rede religiosa; todas se apresentavam como filantrópicas; em 
média abrigavam 36 idosos/as, sendo que a maior atendia a 100 idosos/as 
e a menor 13, considerando que os/as idosos/as abrigados/as possuíam 
em média 63 anos. Esse cenário apresenta importante questão, pois 
existem poucas ILPs públicas, sendo a maioria de Terceiro Setor. Durante 
o processo de graduação são debatidas questões sobre as fragilidades 
apresentadas no espaço do Terceiro Setor, bem como a utilização do 
mesmo enquanto estratégia neoliberal para desobrigar o Estado de 
suas responsabilidades. Porém os/as acadêmicos/as que ingressam em 
estágio supervisionado nas ILPs geralmente adentram nesse universo. 

61 O formulário elaborado teve como base as indicações determinadas pelo Estatuto 
do Idoso (2003) como eixo da Política de Atendimento ao Idoso, tendo como ênfase 
os artigos 48 ao 50, que indicam as obrigações das instituições de atendimento à pessoa 
idosa quanto a institucionalização.
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O que fazer?  Dar andamento ou não a inserção do/a acadêmico/a? 
Considerando a realidade do número de vagas disponibilizado para os 
estágios supervisionados obrigatórios em cidades do interior, geralmente 
os cursos não tem conseguido inserir os/as acadêmicos/as somente em 
espaços de natureza pública. Nesse sentido, a vigilância acadêmica deve 
ser constante e a tríade deve ponderar constantemente sobre o fato de 
que cabe ao Estado o provimento das necessidades humanas, sendo que o 
Terceiro Setor não pode ser visto como alternativa fim. 

Quanto à inscrição das instituições no Conselho Municipal dos 
Direitos dos Idosos e/ou Conselho Municipal de Assistência Social, na 
pesquisa realizada três informaram que não estão inscritos, uma não soube 
responder, seis estão inscritos no Conselho do Idoso, e cinco estão no 
Conselho de Assistência Social, considerando que uma está inscrita no 
Conselho Nacional de Assistência Social. Torna-se importante ressaltar 
que muitas relataram que fazem parte do Conselho enquanto membros, 
o que necessariamente não quer dizer que tenham inscrição formal, pois 
alguns conselhos informaram que não possuem inscrição legalizada.  O 
parágrafo único do artigo 48º do Estatuto do Idoso evidencia:

As entidades governamentais e não-governamentais de 
assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus 
programas junto ao órgão competente da Vigilância 
Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua 
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa 
Idosa, especificando os regimes de atendimento, observando 
os seguintes requisitos: I - oferecer instalações físicas em 
condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade 
e segurança; II - apresentar objetivos estatutários e plano de 
trabalho compatíveis com os princípios desta lei; III - estar 
constituída; IV - demonstrar a idoneidade de seus dirigentes 
(BRASIL, 2003, p. 34). 

 Nesse sentido, é importante debater com os/as acadêmicos/as 
quanto à importância de incentivar a instituição a estar legalizada nas 
instâncias necessárias, assim como fomentar a participação de profissionais 
e pessoas idosas junto ao espaço dos conselhos enquanto instância 
fundamental na elaboração de políticas de atendimento à pessoa idosa, 
inclusive como órgão fiscalizador, por exemplo, quanto às mensalidades 
pagas às ILPs. Em média, as instituições pesquisadas cobravam um salário 
mínimo para o ingresso da pessoa idosa, mas algumas cobram valor maior, 
conforme algumas particularidades, como acesso a quarto privativo. 
Salienta-se que somente duas instituições cumpriam com a determinação 
de requerer somente 70% da renda dos/as idosos/as. O Estatuto refere às 
seguintes indicações no artigo 35º:
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[...] § 2 O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho 
Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de 
participação prevista no § 1, que não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário 
ou de assistência social percebido pelo idoso (...) (BRASIL, 
2003, p. 30).

 Pode ocorrer do/a acadêmico/a se deparar com essa realidade 
no estágio supervisionado, e conhecedor da legislação, sentir-se em 
contradição por estar inserido em uma realidade que não cumpre com 
a legislação pertinente ao direito do/a idoso/a. Há a necessidade de que 
o/a idoso/a possa ter acesso a um valor monetário próprio. Isso pode 
proporcionar autonomia para algumas atividades, pois dependência 
física não necessariamente impede a autonomia. Nesse sentido cabe 
à tríade dialogar sobre essa questão para que possa ser coletivamente 
pensada estratégias de diálogo com a instituição sobre a importância do 
cumprimento da legislação e preservação da autonomia da pessoa idosa. 
Nessa direção, Monteiro (2003, p. 143) explicita:

Um corpo sem autonomia é um corpo que nada decide, 
não possui escolhas sobre onde vai residir, vivendo em 
lugares contraídos e sem possibilidades. Portanto, se o velho 
consegue resgatar a autonomia de seu corpo (...) ele estará 
livre para experimentar o diálogo intergeracional que lhe 
proporciona a unificação do seu tempo vivido com o tempo 
vivido dos mais jovens, formando um único e verdadeiro 
tempo: o da experiência de qualidade. 

A autonomia inclui, ainda, a liberdade de escolha, de ação e de 
autocontrole sobre a vida. Está diretamente relacionada à capacidade de 
o indivíduo ser dependente ou independente na realização das atividades 
da vida diária. Para os/as idosos/as, a presença da limitação física ou 
impedimento de tomada de decisão por parte da família pode representar 
um risco para a sua autonomia, principalmente quando essa limitação 
gera dependência para realização das atividades da vida diária e escolhas 
cotidianas. Essas, muitas vezes, podem ser influenciadas pelo preconceito 
que a família e a sociedade mantém em relação ao/a idoso/a como 
indivíduo dependente, que não tem sanidade e conhecimento suficientes 
para proferir posicionamentos e pontuar suas próprias escolhas diante 
de temas relacionados à manutenção econômica e social de sua vida. 
Dentro do ambiente das ILPs – considerando que há toda uma organização 
quanto regras de funcionamento – muitas vezes o processo de autonomia 
e preservação da identidade da pessoa idosa é prejudicado. Acadêmicos/as 
podem trazer indicativos de preocupação quanto ao uso excessivo de regras 
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que moldam ações, tornando a vivência institucional mecânica.  Embora 
seja importante o estabelecimento de normas de funcionamento das 
instituições, diálogos e projetos de intervenções devem ser articulados 
junto aos/as gestores/as para que a identidade e autonomia da pessoa 
idosa seja preservada.

Algumas vezes “a instituição não está preparada para evitar que 
o/a idoso/a se perceba numa condição de exclusão social (...) interna, 
devido ao fato de a própria instituição ser mais um núcleo social onde ele 
nem sempre encontra abertura para exercer sua autonomia” (NUNES; 
MAGEDANZ; CREUTZBERG, 2003, p. 377).  

Ainda, quando as instituições foram questionadas sobre o fato 
de terem Plano de Atividades, sete afirmaram que não possuem plano; 
uma afirmou que se organiza conforme o regimento da instituição; uma 
salientou que somente faz um planejamento quanto às verbas recebidas; 
e oito afirmaram que têm plano de atividades, considerando que somente 
duas apresentaram o mesmo. Fica evidente que os planos que existem se 
centram mais na organização das atividades, porém não há plano definido de 
metas, objetivos e metodologia específica. Nesse sentido, é de fundamental 
importância o uso do Plano de Estágio como instrumento de suporte às 
ações do/a profissional e do/a acadêmico/a, sendo o mesmo visionado 
como norte que dará luz ao planejamento das ações e/ou intervenções.

No que diz respeito à sistematização de atividades com a família, 
há necessidade de manter os vínculos familiares; “as entidades de asilo 
devem atender diretrizes mínimas para o reconhecimento de direitos 
dos idosos, evitando-se, primordialmente, o isolamento da família e da 
comunidade” (ZAGAGLIA; PEREIRA, 2004, p. 185). Onze entidades 
informaram que não realizam nenhuma atividade que envolve a família; 
duas sistematizam as visitas gerais dando ênfase nas datas comemorativas; 
uma mantém um sistema de informação via telefone; uma exige termo de 
responsabilidade com o intuito de garantir uma visita mensal ao idoso/a; 
e uma realiza entrevista no momento em que o/a idoso/a ingressa na 
instituição e realiza visitas domiciliares quando apropriado. 

É frequente nas ILPs o esforço para o atendimento das necessidades 
da pessoa idosa, dentro do ambiente institucional, sendo que projetos que 
buscam resgate e/ou fortalecimento do vínculo familiar, mecanismos 
de retorno ao lar, etc. são pouco frequentes. Nesse sentido, muitos/as 
acadêmicos/as ao perceberem essa lacuna buscam desenvolver seus projetos 
de intervenção nesse âmbito. Porém, geralmente, dentro dos empecilhos 
encontrados destacam-se três em particular: problemas de ordem estrutural, 
pois nem sempre a instituição tem ou deseja investir recursos – carga horária 
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de profissionais, veículo para visitas domiciliares, etc. – com esse fim; tempo 
insuficiente, pois projetos que envolvem contato com as famílias necessitam 
de ações de médio a longo prazo, o que na maioria das vezes não comporta a 
carga horária de estágio; e por fim, existe a dificuldade de envolver as famílias, 
pois a maioria que institucionaliza a pessoa idosa, não deseja manter vínculos 
e se comprometer com visitas. 

Destaca-se ainda a resolução número 283, de 26 de setembro de 
2005, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
define normas de funcionamento para as ILPs, as quais  devem propiciar o 
exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
e individuais), observando os direitos e garantias dos/as idosos/as, inclusive 
o respeito à liberdade de credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista 
restrição determinada no Plano de Atenção à Saúde; preservar a identidade 
e a privacidade do/a idoso/a, assegurando um ambiente de respeito e 
dignidade; promover ambiência acolhedora; promover a convivência mista 
entre os residentes de diversos graus de dependência; promover integração 
dos/as idosos/as, nas atividades desenvolvidas pela comunidade local; 
favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras 
gerações; incentivar e promover a participação da família e da comunidade 
na atenção ao/a idoso/a residente; desenvolver atividades que estimulem 
a autonomia dos/as idosos/as; promover condições de lazer para os/as 
idosos/as, tais como atividades físicas, recreativas e culturais; desenvolver 
atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e 
discriminação contra pessoas nela residentes (ANVISA, 2005). Porém, 
nem todos/as dentro das ILPs conseguem ir e vir com liberdade. Algumas 
instituições inclusive minam a possibilidade da pessoa idosa se manter no 
mesmo quarto que seus cônjuges, ou ainda, exercer sua sexualidade. 

Por esse motivo, esses parâmetros ainda são vistos de forma 
utópica, uma vez que são verificados como dificuldade para o 
funcionamento adequado e almejado dessas instituições. Fatores como a 
falta de profissionais qualificados ou em número insuficiente, carência de 
recursos financeiros, bem como o pouco espaço físico e recursos materiais 
adequados para o desempenho das atividades são frequentes. O Estatuto 
do Idoso, no artigo 52, XVII, indica que cabe às entidades “manter no 
quadro de pessoal profissional com formação específica” (BRASIL, 2003, 
p. 35) para que o/a idoso/a seja atendido/a de forma adequada, não 
incorrendo em danos a sua saúde e bem-estar, porém é raro encontrar 
médicos geriatras que atendam de forma geral em municípios de pequeno 
porte, quiçá dentro das ILPs.

O artigo 52º do referido Estatuto expõe que “as entidades 
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governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão 
fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, vigilância sanitária” 
(BRASIL, 2003, p. 35). Aos Conselhos cabe ainda a responsabilidade de 
supervisionar, acompanhar e avaliar a política nacional do idoso. Os dados 
coletados deixam evidente que a referida fiscalização não vem ocorrendo de 
forma permanente, principalmente por parte dos Conselhos e Ministério 
Público, que restringem sua atuação ao atendimento de denúncias. Assim, 
a participação popular, como um valor da democracia, implica, sempre, 
comprometer os cidadãos - a sociedade civil organizada - no exercício do 
governo e na definição e planejamento das políticas a serem efetivadas, bem 
como no controle dos resultados obtidos. Para tanto, há necessidade urgente 
de construir formas cada vez mais efetivas de participação da população nos 
processos de deliberação política, em qualquer um dos níveis e das esferas 
do poder público (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 70). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se frequentes comentários da mídia na promoção da beleza 
estética exterior como bem maior, condição e valor para aceitação e inclusão 
na atualidade. A juventude, a prontidão nas respostas, a competitividade 
que envolve agilidade e boa forma física, o dinamismo, a versatilidade 
e a multifunção que a globalização requer na disputa cada vez maior de 
um espaço social e profissional pelas pessoas, além de outras exigências 
e preconceitos existentes, podem deixar os/as idosos/as sem chances de 
interagir com o cenário contemporâneo como indivíduos que têm potencial, 
ficando à margem de todo o processo de inserção e de vida social e produtiva. 

Retomando as ponderações deste artigo, vale reforçar que a 
velhice constitui uma fase do ciclo vital humano, sendo o envelhecimento 
uma questão processual – desde o nascimento –, única para cada sujeito. 
Assim, o acesso ou não a bens e serviços pode ser determinante para o 
tipo de velhice que cada um poderá vivenciar, assim, a velhice não é um 
problema – conforme exposto pela mídia –, mas sim, a falta de estrutura 
e acesso a bens e serviços que proporcione um envelhecimento adequado. 
Considerando dificuldades de ordem relacional, estrutural, financeira, etc., 
muitas famílias têm optado por institucionalizar os/as idosos/as, assim 
como alguns passam a serem institucionalizados por conta de situações 
de abandono e/ou outras formas de violência, assim como uma pequena 
parcela opta de forma espontânea pelo asilamento. 

Destacou-se que a universidade pode oferecer um espaço comum 
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em que fluam os interesses de pessoas de outras idades, promovendo a 
comunicação e criando o caminho para a transmissão de informação, ideias 
e valores entre as diferentes gerações. De forma direta e pessoal, pode abrir 
portas para as diversas faixas etárias, possibilitando a quebra de preconceitos, 
de estereótipos e de mudanças de imagens sociais construídas ao longo da 
história. É importante a interação entre todas as idades e o respeito a suas 
peculiaridades, desde que as ações tenham como pano de fundo reflexões 
críticas quanto ao processo de envelhecimento.

O ingresso no estágio supervisionado em uma ILP requer 
amadurecimento constante sobre o olhar que se tem sobre a velhice e  os 
condicionantes que levam à institucionalização. Observa-se nesse espaço 
institucional vários limites que giram em torno das instituições, como por 
exemplo, em sua grande maioria estar atrelada ao terceiro setor, apresentar 
fragilidades quanto a autonomia da pessoa idosa, não dispor de profissionais 
suficientes, não ter projetos que envolvam a família, etc. Nesse caso, se torna 
fundamental sucessivas reflexões críticas da tríade de compõem o processo 
de estágio, de forma que não se perca a intencionalidade da profissão com 
base no objeto de intervenção.

Torna-se importante considerar que as políticas que possibilitam 
aos mais velhos viver em sociedade (e nela permanecer), recomendam sua 
participação ativa, a partir de suas organizações representativas, na formulação, 
instituição, avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 
desenvolvidos. Enfim, o envelhecimento não pode ser visto pela sociedade, 
família e empregador/a sob os olhos da discriminação. É preciso agir de forma 
concreta, segura e rápida, contribuindo com ações eficazes para resguardar 
esta etapa da vida humana com maior dignidade, qualidade e respeito. 

Esse artigo não esgota os limites e possibilidades de estágio dentro 
das ILPs, apenas pontua pequenas provocações que merecem ser exploradas 
para que preserve um processo de estágio em Serviço Social com qualidade, 
rumo a um trabalho profissional coerente e comprometido com a classe 
trabalhadora. 
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9. SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA SOCIOJURÍDICA: 
A FORMAÇÃO E O TRABALHO 

PROFISSIONAL EM PAUTA  

Rosilaine Guilherme Coradini62

RESUMO: O presente estudo pretende desenvolver uma linha reflexiva a respeito 
da inserção do/a assistente social na área sociojurídica, a fim de produzir subsídios 
que fortaleçam a atuação profissional na defesa do acesso e do usufruto dos direitos 
socialmente constituídos pela classe trabalhadora. Parte-se do entendimento de que os 
espaços sócio-ocupacionais nos quais os/as assistentes sociais se inserem no âmbito do 
sociojurídico, configuram importantes espaços de resistências ao recorrente desmonte 
do sistema de proteção social implementado pelo Estado neoliberal. Isso significa 
problematizar a contraditória coexistência entre igualdade jurídica e desigualdades 
sociais mediante apreensão do movimento do real como totalidade dialética. Em síntese, 
o escopo do estudo busca suscitar o debate e possíveis proposições que potencializem a 
formação e o trabalho profissional nos espaços sócio-ocupacionais, tendo como recorte 
a área sociojurídica. 

Palavras-Chave: Serviço Social; Sociojurídico; Questão Social

1. INTRODUÇÃO  

Embora o final da década de 1980 materialize importantes avanços 
no campo dos direitos sociais mediante promulgação da Constituição 
Federal de 1988, concomitantemente são arquitetadas reformas restritivas 
que visam o desmonte desses direitos, sob a preponderância do 
referencial teórico neoliberal, o qual dá sustentação à política econômica 
e social implementada pelo Estado. Nesse sentido, considerando as 
particularidades sócio-históricas da atual conjuntura de rigoroso desmonte 
do sistema de proteção social tem-se a ampliação das desigualdades, as 
quais se materializam nas múltiplas expressões da questão social. 

Essas contradições se expressam no cotidiano de trabalho do/a 
assistente social em seus distintos espaços sócio-ocupacionais, em 
face das constantes violações de direitos negligenciadas pelo Estado, 
impulsionando a denominada judicialização da questão social. Cabe referir 
que a questão social configura a matéria-prima do trabalho do/a assistente 
social, sendo que a sua base fundante remete às contradições inerentes ao 
modo de produção capitalista. 

62  Mestre em Política Social, Doutora em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus São Borja-RS. 
Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e 
Política Social na América Latina. E-mail: rosilaineguilherme@unipampa.edu.br



221ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

No presente texto, pretende-se desenvolver uma linha reflexiva a respeito 
da inserção do/a assistente social na área sociojurídica. O intuito é produzir 
subsídios que fortaleçam o trabalho deste/a profissional na defesa do acesso 
e do usufruto dos direitos socialmente constituídos. Para o desenvolvimento 
do estudo foram consultadas bibliografias que se fundamentam na teoria 
social crítica, além de se apoiar em experiências teórico-práticas acumuladas no 
exercício da docência no ensino superior, de modo especial as decorrentes da 
extensão universitária e supervisão de estágio em Serviço Social.  

Sendo assim, no sentido de aprofundar, ainda que de forma breve, 
as mencionadas temáticas, inicialmente apresenta-se uma contextualização 
dos processos sócio-históricos que permeiam a construção da identidade 
profissional na área sociojurídica, com destaque para as distintas abordagens 
teórico-metodológicas incorporadas pelos/as assistentes sociais nos seus 
processos interventivos. Nessa contextualização, se destaca o marco 
constitucional em razão de consubstanciar importantes direitos sociais, 
havendo a ampliação de espaços profissionais para o Serviço Social.     

Na sequência, considerando que atualmente o maior contingente 
de profissionais do Serviço Social, vinculados/as ao âmbito sociojurídico 
remete ao Poder Judiciário, situa-se brevemente esse espaço, enfatizando as 
atribuições exercidas pelos/as assistentes sociais neste contexto. Também 
se destaca a sua importância para a formação acadêmica profissional, ou 
seja, como campo de estágio supervisionado em Serviço Social. Por fim, 
sintetizam-se algumas considerações a respeito das temáticas abordadas, 
a fim de suscitar o debate e possíveis proposições que potencializem a 
formação e o trabalho profissional, tendo como recorte a área sociojurídica.   

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 
DO SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA SOCIOJURÍDICA 

No âmbito da literatura do Serviço Social, o aprofundamento 
teórico e acadêmico a respeito do termo sociojurídico se amplia a partir de 
2001, considerando que foi pioneiramente eleito como temática central de 
edição publicada nesse mesmo ano pela Revista Serviço Social & Sociedade, 
a qual se constitui como importante periódico científico da área de 
conhecimento (BORGIANNI, 2013). Em decorrência, como tratado pela 
autora, nos anos subsequentes se estruturaram seções temáticas específicas 
em eventos da categoria profissional, assim como são criadas Comissões 
Sociojurídicas na abrangência dos Conselhos Regionais de Serviço Social 
– CRESS. Entretanto, a mesma observa que foi somente no ano de 2004, 
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quando da realização do “I Seminário Nacional de Serviço Social no campo 
sociojurídico”, que ocorre uso pioneiro da expressão “campo sociojurídico”. 

Ao discutir se a melhor denominação seria campo63 ou área, 
Borgianni (2013, p. 408) pondera que “[...] a esfera do jurídico, antes de 
configurar-se um campo específico, configura-se, para nós assistentes sociais, 
como uma área de atuação e também de produção de conhecimento (a área 
sociojurídica)”. Além desses dois termos, conforme tratado pelo Conselho 
Federal de Serviço Social – CFESS (2014)64, também são empregados outros 
como esfera ou sistema sociojurídico, envolvendo distintos argumentos 
teóricos debatidos no âmbito da categoria profissional. Em realidade, “[...] 
o termo sociojurídico revela o lugar que o Serviço Social brasileiro ocupa 
neste espaço sócio-cupacional, após seu redirecionamento ético e político, 
disposto a analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade” 
(CFESS, 2014, p.12-4). Observa-se que esse redirecionamento condensa a 
articulação das competências teórico-metodológica, ético-político e técnico-
operativa da profissão, as quais são basilares para se explicitar a matéria 
sobre a qual incide o trabalho do/a assistente social. 

Sobre esse último tema, Iamamoto (2001) refere que a matéria-
prima do trabalho do/a assistente social – a questão social – tem sua 
gênese nas contradições inerentes ao modo de produção capitalista, no 
qual ocorre a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Com 
isso, observa-se que a vertente marxista – teoria social – ao contrário das 
abordagens positivistas, potencializa a percepção do curso da história 
como uma totalidade dialética, no sentido de apreender o movimento 
do real, na perspectiva da superação desse modo de produção para o 
qual o trabalho é reduzido a uma mera mercadoria negociada de forma 
individual na esfera do livre mercado. Em ação interventiva do/a assistente 
social fundamentada na teoria social – materialismo histórico dialético 
– parte-se da realidade concreta dos/as usuários/as mediante sucessivas 
mediações e aproximações com as suas condições materiais e os seus 
modos de vida, levando-se em consideração a dimensão territorial. Nesse 
processo, a intencionalidade é interpretar e intervir nessa realidade que, 
recorrentemente, se encontra permeada por múltiplas violências, com 
destaque para a violência estrutural.    

63 Ao tratar sobre o tema, Fávero (2013), apoiada em sua produção datada no ano de 
2003, refere que o campo sociojurídico representa um conjunto de áreas, nas quais a ação 
do serviço social se articula a ações de natureza jurídica.  
64 Trata-se da publicação intitulada “Atuação de Assistentes Sociais no Sociojurídico: 
subsídios para reflexão”, a qual configura um documento cujo objetivo é qualificar e 
referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço Social nesse espaço sócio-
ocupacional (CFESS, 2014). 
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Importante referir que no âmbito do Serviço Social “um primeiro 
suporte teórico-metodológico necessário à qualificação técnica de sua 
prática e à sua modernização vai ser buscado na matriz positivista e em sua 
apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social” (YAZBEK, 
2009, p. 147). Já a teoria social “se constitui conjunto explicativo totalizante, 
ontológico, e, portanto organicamente vinculado ao pensamento filosófico, 
acerca do ser social na sociedade burguesa, e a seu processo de constituição 
e reprodução” (YAZBEK, 2009, p. 147). De fato, a incorporação da teoria 
social representa a ruptura com a perspectiva conservadora associada 
às origens da profissão, assim como a partir dos anos 1990 condensa o 
seu amadurecimento intelectual materializado no projeto ético-político 
profissional, o que representa patrimônio coletivo da categoria. “Dentre as 
conquistas desse patrimônio coletivo merecem destaque: [...] os assistentes 
sociais vêm construindo na sua prática cotidiana uma nova imagem social 
de profissão relacionada aos direitos [...] (IAMAMOTO, 2014, p. 613).   

Essa nova imagem social de profissão construída historicamente no 
âmbito do trabalho profissional se estrutura nos processos de resistências 
materializados nas lutas sociais, as quais possuem potencial de transformar 
carências em demandas sociais, tendo como critério fundamental os 
direitos de cidadania baseados no acesso  universal e igualitário aos bens 
e serviços sociais. Por outro lado, considerando a estrutura do atual 
ordenamento jurídico, cabe refletir que embora esse “confira uma série 
de direitos à sociedade, é necessário que todos os sujeitos tenham as 
mesmas oportunidades de exercer tais direitos” (CHUAIRI, 2001, p. 126). 
Isso significa situar a dimensão contraditória do ordenamento jurídico no 
âmbito da sociabilidade capitalista, pois apesar de existirem legislações 
que preconizam assegurar direitos, de maneira recorrente esses não se 
materializam no cotidiano dos/as usuários/as que demandam atendimento 
do Serviço Social, envolvendo múltiplas violações negligenciadas pelo 
Estado como a  falta de acesso à educação, saúde, trabalho, lazer, etc. 

De fato, nessa sociabilidade se institui “uma sociedade em que 
a igualdade jurídica dos cidadãos convive, contraditoriamente, com a 
realização das desigualdades sociais” (IAMAMOTO, 2001, p. 114). Essa 
contraditória coexistência entre igualdade jurídica e desigualdades sociais 
remete a ideia de que “[...] direito e jurídico não são sinônimos. O direito 
que se torna lei é o direito positivado. Mas o direito é mais amplo do 
que as leis. Ele é produto das necessidades humanas, que se constituem 
nas relações sociais concretas” (CFESS, 2014, p.15). Entende-se que é no 
âmbito das relações sociais concretas que atuam os/as assistentes sociais, 
cuja  intencionalidade do seu trabalho é a plena satisfação das necessidades 
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humanas, o que pressupõe a transformação social mediante mobilização 
de forças sociopolíticas contra-hegemônicas.

Para além da desmistificação da concepção restrita de direito, 
na área sociojurídica compete aos/as assistentes sociais “detentores de 
um poder profissional conferido pelo saber teórico-prático, questionar 
a axiologia da lei, sua relação de classe e mais, os complexos que a 
determinam, que remetem o/a profissional a armadilhas singulares” 
(CFESS, 2014, p.24). Para tanto, há de se considerar, por exemplo, os 
atravessamentos e as relações hierarquizadas instituídas em esferas como 
o Poder Judiciário, o qual representa um dos três poderes da União. Sabe-
se que há uma histórica tendência da esfera estatal se constituir como 
o principal empregador do/a profissional assistente social, sendo que 
essa condição de trabalhador/a assalariado/a, nos termos utilizados por 
Iamamoto (2007) impõem relativa autonomia ao exercício profissional.

A esfera estatal enquanto instituição empregadora dos/as assistentes 
sociais é situada pela literatura já no período de institucionalização do 
Serviço Social no Brasil, especificamente na década de 1940, na qual é 
referido que a inserção de assistentes sociais no setor público “se centralizará 
em São Paulo no Departamento de Serviço Social do Estado [...] e em 
algumas funções especializadas como Inspetores de Trabalho de mulheres 
e menores (Departamento Estadual do Trabalho) e Juízo de Menores” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2003, p. 188). Observa-se que nesse período 
prevalece na profissão a denominada neutralidade científica, permeada pela 
lógica da conciliação entre capital e trabalho, em detrimento da perspectiva 
da luta de classes e da transformação social, visto que os mecanismos de 
enfrentamento das expressões da questão social pelo Estado se estrutura 
na perspectiva moralizante, coercitiva e corretiva. Daí a importância de se 
evidenciar as premissas teórico-metodológicas que sustentam a profissão 
à época – particularizando espaços como a Vara de Menores e Assistência 
Judiciária – a partir da contextualização histórica referida por Iamamoto; 
Carvalho (2003), na qual destacam que: 

No Departamento de Serviço Social do Estado de São Paulo, 
a mais ampla instituição de Serviço Social existente nesse 
momento, os Assistentes Sociais atuarão como comissários 
de menores no Serviço Social de menores – menores 
abandonados, menores delinquentes, menores sob a tutela da 
Vara de Menores, exercendo atividades no instituto Disciplinar 
e no Serviço de Abrigo e Triagem; junto à Procuradoria de 
Serviço (do Departamento de Serviço Social) no campo da 
Assistência Judiciária a fim de reajustar indivíduos ou famílias 
cuja causa de desadaptação social se prenda a uma questão de 
justiça civil [... ] (IAMAMOTO; CARVALHO, 2003, p. 191).
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Neste contexto histórico, se evidencia na profissão a denominada 
tecnificação da prática, mediante influências teórico-metodológicas norte-
americana estruturadas na abordagem positivista, para a qual o indivíduo 
deve se ajustar ao meio social no qual vive. Como citado, nas atividades 
exercidas nos campos de atuação pelos/as assistentes sociais no período 
em tela – comissário de menores, assistência judiciária – com destaque 
para as demandas da Vara de Menores, a finalidade da intervenção 
profissional consiste em reajustar indivíduos ou famílias. Cabe observar 
que nitidamente a causa dessa desadaptação social não é tratada como 
questão social, mas sim como uma incapacidade individual para prover 
a subsistência. Essa lógica, amparada em instrumentos legais punitivos 
como o Código de Menores de 1927, se expressa na linguagem técnica 
predominante como “menores delinquentes” e “menores abandonados”, 
remetendo a culpabilização e a criminalização das famílias que 
cotidianamente vivenciam múltiplas expressões da questão social como o 
desemprego, a pobreza, a violência doméstica, entre outras.

Ao discorrer sobre a história do Serviço Social no Judiciário 
paulista, Fávero (2013) destaca que ainda na década de 1980 as abordagens 
positivistas prevaleciam no exercício profissional, assim como “[...] é 
possível afirmar, se faz presente em algumas intervenções até hoje, mesmo 
que a partir dos anos 1990 um novo projeto ético e político tenha passado a 
nortear a formação e a prática profissional do assistente social” (FÁVERO, 
2013, p. 516). Cabe ponderar que o predomínio da abordagem positivista 
em algumas intervenções representa confronto direto com o atual projeto 
ético-político profissional, o qual condensa a maturidade intelectual e 
político-organizativa dos/as assistentes sociais, pois se encontra alinhado a 
um projeto societário emancipatório. Importante observar que as diretrizes 
norteadoras do projeto profissional “se desdobram no Código de Ética 
Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei da Regulamentação da 
Profissão de Serviço Social e, hoje, na nova Proposta de Diretrizes Gerais 
para o Curso de Serviço Social” (IAMAMOTO, 2001, p. 50). 

Especificamente no documento que trata das Diretrizes Gerais 
para o Curso de Serviço Social da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS (1996), a qual propõe uma nova 
lógica curricular, são sinalizados alguns princípios que devem fundamentar 
a formação profissional. Entre eles há referência para a adoção de uma 
teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em 
suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade, o que 
converge ao rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade 
social. A concepção é de que esses princípios definem as diretrizes 
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curriculares da formação profissional, as quais implicam capacitação 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, em vista da 
apreensão crítica do processo histórico, no sentido de se criar estratégias 
profissionais coletivas que visem o enfrentamento das expressões da 
questão social. De fato, como refere Iamamoto (2001, p.50) o projeto 
profissional “é fruto e expressão de um amplo movimento da sociedade 
civil desde a crise da ditadura, afirmou o protagonismo dos sujeitos sociais 
na luta pela democratização da sociedade brasileira”. 

Neste contexto de transformações societárias, o qual tem como 
marco a configuração do Estado democrático e de direito tem-se “por um 
lado a ampliação dos direitos positivados na Constituição Federal de 1988, 
mas por outro, sua negação pelo Estado [...]” (AGUINSKY, ALENCASTRO, 
2006, p. 21). Já no âmbito da profissão, a partir do marco constitucional, 
“especialmente a partir dos anos 2000, descortinam-se outros espaços para 
o Serviço Social, em instituições que assumem novas funções na defesa dos 
direitos difusos e coletivos e ou/ individuais como o Ministério Público 
e a Defensoria Pública” (CFESS, 2014, p.14). Nessa última referência é 
apresentado um mapeamento nacional do Serviço Social no sociojurídico, 
realizado no ano de 2009 pelo conjunto CFESS/CRESS, no qual elucidam 
diversos dados, como os espaços sócio-ocupacionais e a respectiva inserção 
quantitativa de profissionais assistentes sociais nesses espaços: Poder 
Judiciário (2.519), Ministério Público (116), Medidas Socioeducativas (267), 
Sistema Penal (403), Defensoria Pública (15), Segurança Pública (75). 

Conforme constatado pelos autores do estudo, em 2009, do total 
de profissionais atuando no sociojurídico (3.395), o Poder Judiciário se 
caracteriza como o que mais absorve assistentes sociais (2.519), ao passo 
que a Defensoria Pública chama a atenção pelo número expressivamente 
baixo, perfazendo 0,44% do total. Desse modo, considerando que o Poder 
Judiciário se caracteriza como o espaço de maior inserção profissional entre 
as instituições citadas, na sequência pretende-se situar brevemente esse 
espaço, enfatizando as atribuições exercidas pelos/as assistentes sociais, 
além de destacar a sua importância para a formação acadêmica profissional, 
ou seja, como campo de estágio supervisionado em Serviço Social.

3. O TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL  NO 
ÂMBITO DO JUDICIÁRIO

 
Em termos históricos, o final dos anos 1980 comporta expressivas 

conquistas da classe trabalhadora com a instauração do Estado democrático 
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e de direito, consubstanciado pela Constituição Federal de 1988 que 
estabelece importantes direitos sociais. Por outro lado, concomitantemente 
impõem-se fatores macroeconômicos e políticos adversos a materialização 
desses direitos constituídos juridicamente, visto que a partir dos anos 1990 
prevalece a adoção de políticas econômicas que se sustentam no referencial 
teórico neoliberal. “A tendência geral tem sido a de redução de direitos, 
sob o argumento da crise fiscal do Estado [...] prevalecendo o já referido 
trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a 
privatização, a focalização e a descentralização” (BEHRING; BOSCHETTI, 
2007, p.156). Neste contexto de redução e retirada de direitos pelo Estado, 
por um lado ampliam-se as desigualdades sociais e, por outro lado, se 
estabelece a denominada judicialização da questão social.  

O fenômeno da judicialização da questão social ocorre em uma 
superposição de responsabilidades do judiciário às demais 
instâncias da esfera pública [...]. Diante deste quadro, discute-
se este processo de efetivação de direitos que, ao privilegiar 
cada vez mais a via judicial, rebate no descomprometimento 
do Estado com o enfrentamento da questão social e na 
despolitização da esfera pública. Esta conjuntura desafia os 
assistentes sociais a fazerem sentido ético-político em suas 
respostas profissionais às demandas de judicialização da 
questão social que se apresentam cotidianamente no Poder 
Judiciário (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006, p. 19). 

Isso significa que a ausência do Estado como provedor do 
sistema de proteção social frente às expressões da questão social 
condensa violações dos direitos positivados na atual Constituição Federal, 
impulsionando o ingresso de ações judiciais no âmbito do judiciário65, 
as quais pleiteiam garantir o acesso e usufruto de direitos individuais 
e coletivos. Ao tratar sobre o tema da judicialização das expressões da 
questão social, Borgianni (2013, p. 425) refere que “vários autores têm se 
debruçado sobre tendência, que vem se desenvolvendo nos últimos anos 
no Brasil, de se levar ao Poder Judiciário, ou à área jurídica, centenas e 
milhares de casos que poderiam, ou deveriam, ser respondidos no âmbito 
da esfera política”. De fato, esta contradição entre a esfera política e a 
jurídica constitui importante desafio para os/as assistentes sociais que 
atuam no judiciário, considerando que a questão social configura a matéria 
sobre a qual incide o trabalho profissional. 

65  Conforme mencionado em publicação do Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS (2014, p. 40) a Constituição Federal de 1988 prevê que “o judiciário é um três 
poderes da União, devendo manter interdependência e harmonia com os demais poderes, 
quais sejam, o legislativo e o executivo”.
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Daí a importância de se dar visibilidade e fortalecer esses espaços, 
no que se refere às atribuições do Serviço Social na garantia e afirmação de 
direitos.  Nesse sentido, conforme mencionado em publicação do Conselho 
Federal de Serviço Social – CFESS (2014), a qual trata sobre a atuação 
dos/as assistentes sociais no sociojurídico, descreve que a intervenção 
profissional no Poder Judiciário, especificamente na abrangência da 
Justiça Estadual se materializa, em certa medida, na elaboração de 
documentos técnicos, ou seja, na produção de laudos e pareceres. Nesta 
mesma publicação é apresentado um mapeamento nacional do Serviço 
Social no sociojurídico, realizado pelo conjunto CFESS/CRESS no ano 
de 2009. Entre os dados elucidados no mapeamento constam atribuições 
desempenhadas pelos/as assistentes sociais em nível nacional no Poder 
Judiciário, das quais se destacam, sinteticamente, as seguintes: 

a) Perícia e acompanhamento – pressupõe a elaboração de 
estudos sociais/perícia social, o atendimento e orientação ao público, 
o acompanhamento às partes do processo, com destaque para o 
acompanhamento de crianças acolhidas, a manutenção do cadastro de 
adoção/preparação para adoção, a participação em audiências para emissão 
de opinião técnica, entre outras; b) Execução de serviços – envolve o 
acompanhamento do cumprimento de medidas alternativas de prestação 
de serviço à comunidade junto as Varas Criminais; c) Rede/avaliação de 
políticas públicas – pressupõe a articulação da rede socioassistencial, a 
fiscalização de Instituições de acolhimento e de execução de medidas 
socioeducativas, entre outras; d) Planejamento e organização do Serviço 
Social – compreendem a organização e a manutenção dos registros e 
documentação do Serviço Social, bem como a supervisão de estagiários 
de Serviço Social, entre outras (CFESS, 2014). 

De maneira convergente, na Lei 8.662/93 que dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de assistente social são elencadas nos artigos 
4º e 5º, respectivamente, as competências profissionais e as atribuições 
privativas do/a assistente social.  A orientação de indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar recursos e de fazer 
uso dos mesmos, no atendimento e na defesa de seus direitos se coloca 
como uma das competências profissionais, já a realização de vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social, bem como, o treinamento, avaliação e supervisão direta 
de estagiários de Serviço Social configuram atribuições privativas do/a 
assistente social. Entende-se que a reflexão a respeito das competências e 
atribuições privativas remete aos instrumentais técnico-operativos numa 
perspectiva dialético-crítica. Como pondera Prates (2003, p.01-02) em 
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razão de o Serviço Social ser uma profissão eminentemente interventiva, 
logo é “impossível negar a importância de um conjunto de estratégias que 
dêem conta deste processo de intervenção, é preciso demarcar que na 
perspectiva dialético-crítica a centralidade é atribuída à finalidade e não ao 
instrumental em si [...]”. 

No judiciário as demandas imediatas que se apresentam abarcam 
situações de litígios, conflitos, disputas, negligências, violências de múltiplas 
ordens, envolvendo diversos segmentos vulneráveis. No campo de 
conhecimento do Serviço Social, compete ao/a assistente social decifrar a 
dimensão imediatista dessas demandas – explicitar a questão social – além 
de preservar a sua autonomia profissional para definir os instrumentos e 
técnicas que irão fundamentar a realização da ação interventiva. Ou seja, 
“os instrumentos e técnicas são na verdade estratégias sobre as quais se 
faz a opção de acordo com o contexto e o conteúdo a ser mediado para se 
chegar uma finalidade” (PRATES, 2003, p. 06). Entende-se que existem 
peculiaridades na abordagem do/a assistente social nos atendimentos 
dos/as usuários/as, pois a sua intervenção se apoia em instrumental 
que permite a aproximação com as condições materiais e os modos de 
vida desses sujeitos e de suas famílias, levando-se em consideração a 
dimensão territorial. Para tanto, o/a profissional considera a realidade 
concreta em que vivem, a qual se constitui por processos permeados pela 
pobreza, dependência química, violência doméstica, defasagem escolar, 
desemprego, entre outras manifestações da questão social. 

Essas manifestações se explicitam nos processos de trabalho aos 
quais os/as assistentes sociais se inserem no âmbito do judiciário, na 
abrangência das competências das distintas Varas que o compõe como 
a Vara da Família, Vara da Infância e Juventude e a Vara do Juizado 
Especial Criminal. Neste contexto, é preciso que se ultrapassem as rotinas 
institucionais, no sentido de se decifrar relações hierarquizadas, as quais, 
muitas vezes, subjugam áreas de conhecimentos, privilegiando práticas 
burocratizadas e punitivas no trato das expressões da questão social, 
predominando a abordagem positivista que configura uma interpretação 
rasa centrada nos fenômenos aparentes e na culpabilização dos sujeitos 
considerados desajustados ao meio e a ordem social.         

Entre as requisições recorrentemente dirigidas aos/as assistentes 
sociais no âmbito do judiciário se destaca a perícia social, a qual envolve 
um estudo social, parecer social e laudo social. Ao tratar sobre a perícia 
social Mioto (2001) refere que essa é realizada por um perito nomeado por 
juízes envolvendo o conhecimento e análise da realidade social vivenciada 
pelos sujeitos, a fim de emitir um parecer técnico fundamentado a respeito 
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de diversas situações como a regulamentação da guarda dos/as filhos/as, a 
qual produzirá subsídios para a tomada de decisões da autoridade judiciária. 
Em termos operacionais, “dentre os instrumentos básicos que o assistente 
social dispõe para a realização da perícia social, na etapa do estudo social66 
estão a entrevista, a observação, a visita domiciliar e a documentação” 
(MIOTO, 2001, p. 147-148). Nesse sentido, a perícia social pressupõe a 
realização do estudo social, sendo esse um importante instrumento para 
conhecer e analisar de maneira aprofundada a realidade vivenciada pelos 
sujeitos envolvidos no processo, a fim de se emitir um parecer, ou seja, uma 
opinião fundamentada na análise realizada. 

O parecer deve ser elucidado no laudo social que, por sua 
vez, é “resultante do processo da perícia social. Nele o perito, ou uma 
equipe de peritos registram os aspectos mais pertinentes do estudo e do 
parecer emitido [...]. São partes essenciais da perícia o estudo social, o 
parecer social e a elaboração do laudo social” (MIOTO, 2001, p. 156-
157). A autora também pondera que a competência técnica-operativa 
deve estar articulada à teórico-metodológico, visto que essa fornece 
a base de conhecimentos como as teorias e as políticas públicas, o que 
deve se somar a um claro direcionamento ético-político. Entende-se 
que o direcionamento ético-político, pautado no projeto profissional, 
potencializa a dimensão investigativa do trabalho do/a assistente social, 
a qual deve incidir na garantia do acesso e usufruto coletivo dos direitos 
socialmente construídos. 

Para tanto, no trabalho profissional há de se ter clareza de que 
as Instituições de um modo geral, e em particular no judiciário, são 
permeadas por relações de poder, o que pode incidir na autonomia do/a 
assistente social. Daí a importância da apropriação dos instrumentos legais 
da profissão como o Código de Ética de 1993, especialmente o capítulo II 
que trata das Relações com as Instituições Empregadoras. Nesse capítulo, 
consta como dever do/a assistente social contribuir para a alteração da 
correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de 
interesse da população usuária. 

A título de reflexão, considerando duas áreas abrangentes de 

66  “O estudo social se inicia quando o assistente social entra em contato com a solicitação 
efetuada e com as informações, sobre a situação social, que lhe são colocadas à disposição 
[...]. Após uma leitura atenta das informações e análise das mesmas o assistente social 
estabelece um plano de trabalho que está condicionado às suas primeiras impressões ou 
às primeiras hipóteses sobre a situação. O estabelecimento deste plano impõem duas 
definições importantes. A primeira é concernente a decisão sobre quais sujeitos envolvidos 
na situação que serão abordados [...] . A segunda definição é relativa aos instrumentos a 
serem contemplados para a efetivação do estudo” (MIOTO, 2001, p.153-154).
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atuação do assistente social – Varas de Família e Vara da Infância e 
Juventude – o/a profissional  defronta diversas violações de direitos 
envolvendo segmentos como crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco social. Operacionalmente, a ação interventiva 
do/a assistente social no judiciário envolve, conforme a particularidade de 
cada atendimento, a leitura/análise crítica de documentos como as peças 
processuais, o acolhimento e a escuta sensível, a entrevista individual ou 
grupal, visitas domiciliares e institucionais, estudo social, socialização de 
informações, orientações e encaminhamentos para a rede de proteção 
social, elaboração de relatórios de acompanhamento, entre outros. Nesse 
sentido, cabe destacar importante reflexão de Fávero (2013), a qual 
observa que:

 
No exercício do trabalho cotidiano, a dimensão ética 
exclui qualquer possibilidade de desvirtuamento de 
sua finalidade como, por exemplo, o uso de um laudo, 
de uma visita domiciliar ou de uma entrevista no 
espaço físico da instituição com o objetivo de obter 
informações que venham a servir de provas para a 
aplicação de punição a um suposto violador de direitos 
de uma criança ou suposto autor de outros crimes [...]. 
O trabalho realizado pelo assistente social ao comportar 
a dimensão investigativa tem como inerente a produção 
de conhecimento sobre o cotidiano e seus sujeitos, de 
modo a explicar a realidade social e contribuir com a 
efetivação de direitos, e não a construção de provas que 
sirvam de base a ações de responsabilização na área 
criminal (FÁVERO, 2013, p. 522). 

 A reflexão desenvolvida por Fávero (2013) remete a dimensão 
teleológica do trabalho, destacando que a dimensão investigativa da profissão 
deve se pautar no processo de conhecimento da realidade vivida pelos 
sujeitos, por meio de instrumentos como a visita domiciliar, a qual deve se 
pautar na efetivação de direitos ao invés da construção de “provas” a serem 
utilizadas no âmbito punitivo. Daí a importância de se distinguir os distintos 
projetos societários em disputa na sociedade, no sentido de fortalecer a 
autonomia e a materialização do projeto ético-político profissional. Esse 
último, no âmbito do “[...] exercício profissional junto ao Poder Judiciário, 
guarda direta relação com o reconhecimento das particularidades desta 
referência institucional como espaço de lutas de interesses distintos, 
submetidos a critérios de legitimação [...]” (AGUINSKY; ALENCASTRO, 
2006, p. 24). Neste contexto, torna-se fundamental a dimensão política da 
profissão, no sentido de se instituir processos de resistências nesse espaço, 
a fim de contribuir com a alteração da correlação de forças, o que significa 
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irrestrito apoio ao atendimento das demandas da população usuária, tendo 
como horizonte a efetivação de direitos. 

Entende-se que entre as estratégias que contribuem para o 
processo de fortalecimento desse espaço sócio-ocupacional se destaca a 
materialização de importante atribuição privativa do/a assistente social, 
ou seja, o treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários/as 
do Serviço Social. Isso significa que as reflexões a respeito do trabalho 
profissional não podem excluir a sua indissociabilidade com a formação 
acadêmica profissional, especificamente na abrangência da supervisão de 
estágio em Serviço Social. A potencialidade do processo de supervisão – a 
qual envolve a tríade supervisor/a de campo, estagiário/a e supervisor/a 
acadêmico/a – incide na retroalimentação do processo de conhecimento 
mediante problematização conjunta dos determinantes estruturais e 
conjunturais que incidem na formação e no trabalho profissional. O 
entendimento é de que “[...] a supervisão de estágio, ao articular formação 
e exercício profissional, abarca a compreensão, a análise, a proposição e a 
intervenção em processos sociais, compondo a dinâmica da relação entre 
teoria e realidade” (LEWGOY, 2009, p.45). Conforme já tratado no presente 
estudo, no judiciário o/a assistente social se insere em processos de trabalho 
na abrangência das competências de distintas Varas que o compõem como, 
por exemplo, a Vara da Família, Vara da Infância e juventude e Vara do 
Juizado Especial Criminal. Considerando as demandas que se apresentam 
para o Serviço Social nessa abrangência, as quais requerem a articulação 
de diversos instrumentos técnico-operativo – como a entrevista e a visita 
domiciliar –  fica evidente a sua potencialidade como espaço formativo. 
Nesses termos, o processo de ensino-aprendizagem deve se fundamentar 
em princípios democráticos e emancipatórios, permeados pela escuta, 
diálogo, empatia e compartilhamento de conhecimentos teórico-prático, 
envolvendo o/a supervisor/a de campo, estagiário/a e supervisor/a 
acadêmico/a.  De fato, 

a construção do conhecimento implica ação partilhada, já 
que é por meio dos outros que as relações entre os sujeitos e 
o objeto de conhecimento são estabelecidas. Nesse sentido, 
apresenta-se como instância de dimensão política do 
processo de supervisão a articulação entre aluno, supervisor 
de campo e acadêmico. Assim, com base na crítica das práticas 
institucionais e da capacidade de propiciar autonomia, pode-
se decidir qualitativamente uma agenda comum: alunos, 
assistente social e professor. [...] todos são beneficiados, pois 
a observação direta da faculdade no cotidiano de estágio 
pode significar avanços na formação profissional do aluno 
e oxigenação profissional do assistente social supervisor de 
campo (LEWGOY, 2009, p.157).  
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Observa-se que essa retroalimentação de conhecimentos propicia a 
oxigenação do trabalho profissional, impulsionando a qualidade da formação 
acadêmica profissional e dos atendimentos disponibilizados aos/as usuários/as, 
mediante reflexão crítica das práticas institucionais e da própria ação interventiva. 
No processo de supervisão de estágio se estimula a reflexão do cotidiano 
profissional, cuja intencionalidade pressupõe desencadear mediações que 
decifrem práticas institucionalizadas visando superá-las, em razão das mesmas 
se restringir ao atendimento da demanda imediata numa lógica tecnicista. 
Por isso, “[...] reforça-se a importância de que todos os agentes do processo 
de formação profissional – estagiário, supervisor de campo e supervisor de 
ensino – mantenham uma permanente postura investigativa, tendo por base 
o conhecimento teórico e técnico” (LEWGOY, 2009, p. 163). Nesse sentido, 
tanto o processo de formação acadêmica profissional, quanto o trabalho 
profissional se fortalecem mutuamente, o que contribui para que se estruturem 
estratégias coletivas de enfrentamento das expressões da questão decifradas a 
partir dos conhecimentos advindos do espaço sócio-ocupacional, considerando 
esse último como campo de estágio supervisionado em Serviço Social. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pretendeu desenvolver uma linha reflexiva a 
respeito da inserção do/a assistente social na área sociojurídica, a fim de 
produzir subsídios que fortaleçam o trabalho profissional na defesa do 
acesso e do usufruto dos direitos socialmente constituídos pela classe 
trabalhadora. Para tanto, apresentou-se uma breve contextualização dos 
processos sócio-históricos que permeiam a construção da identidade 
profissional na área sociojurídica, com destaque para as distintas 
abordagens teórico-metodológicas incorporadas pelos/as assistentes 
sociais nos seus processos interventivos. Observou-se que a matriz 
positivista foi o primeiro suporte teórico-metodológico incorporado 
pelos/as assistentes sociais ainda no período de institucionalização 
da profissão no Brasil. Nesse período, especificamente na década de 
1940, se destacou a inserção de profissionais assistentes sociais em 
espaços como a Vara de Menores e Assistência Judiciária. Nesse âmbito, 
a intervenção profissional, sob a matriz positivista, almejava reajustar 
indivíduos e famílias ao meio social, cuja causa da “desadaptação social” 
não era tratada como questão social, mas sim como uma incapacidade 
individual para prover a subsistência. 

Nessa contextualização, também se situou a Constituição Federal 
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de 1988 como marco histórico, em razão de consubstanciar importantes 
direitos sociais, havendo, a partir dos anos 2000, um  processo de ampliação 
de espaços para o Serviço Social no âmbito de Instituições públicas cujas 
funções envolvem a defesa dos direitos coletivos e individuais. Além disso, 
destacou-se que nesse mesmo período, de modo especial a partir dos anos 
de 1990, decorreu a incorporação da teoria social crítica pela profissão, 
representando a ruptura com a perspectiva conservadora associada às 
origens da profissão. Também se ponderou que o predomínio da abordagem 
positivista em algumas intervenções representa confronto direto com o atual 
projeto ético-político profissional, o qual condensa a maturidade intelectual 
e político-organizativa dos/as assistentes sociais. Com isso, evidenciou-se 
a construção de uma nova imagem social de profissão pautada na defesa 
intransigente dos direitos humanos, políticos e sociais. 

Também se evidenciou mediante literatura consultada que 
atualmente o maior contingente de assistentes sociais atuando no âmbito 
do sociojurídico remete ao Poder Judiciário. Nesse sentido, foram 
referidas algumas das atribuições exercidas pelos/as assistentes sociais 
neste contexto, destacando o instrumental técnico-operativo. De modo 
geral, referenciaram-se as demandas que se apresentam nesse contexto, 
além dos instrumentos e técnicas no processo de fundamentação da ação 
interventiva, a qual pressupõe a aproximação com as condições materiais 
e os modos de vida dos/as usuários/as, levando-se em consideração a 
dimensão territorial. Por fim, sinalizaram-se alguns elementos a respeito 
da indissociabilidade entre formação e trabalho profissional no contexto 
estudado, situando os espaços sócio-ocupacionais mencionados como 
potentes campos de estágio supervisionado em Serviço Social. 
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10. CONSELHO TUTELAR: CAMINHOS 
DEMOCRÁTICOS PARA A PROTEÇÃO 

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Monique Soares Vieira67

RESUMO: O artigo realiza uma análise a partir das experiências oriundas da assessoria 
técnica em Serviço Social no Conselho Tutelar (CT) em São Borja, refletindo acerca 
dos principais dilemas e perspectivas que desenham a materialização de suas ações 
no município. Fruto da intensa mobilização da sociedade civil para a construção de 
mecanismos jurídico-normativos para a proteção dos direitos da infância e juventude, o 
CT vem sofrendo com a adoção de medidas que ora infligem no cerne dos direitos sociais. 
É nessa miríade que as reflexões tecidas neste texto são construídas, buscando-se dar voz 
aos sujeitos que vivenciam estes processos em suas intervenções que são gradativamente 
impossibilitadas pelo atual projeto societário de se constituírem em efetivas estratégias 
protetivas de garantia plena de direitos.

Palavras-Chave: Conselho Tutelar; Assessoria; Serviço Social; Participação Social; 
Direitos Sociais.

1. INTRODUÇÃO

As reflexões dispostas neste texto são erigidas a partir do processo 
de análise parcial dos dados da pesquisa “As Expressões de Violência contra 
Crianças e Adolescentes e o seu enfrentamento pela Rede de Proteção em São Borja/RS” 
e das vivências cotidianas propiciadas pelo projeto de extensão intitulado 
“Serviço Social e Conselho Tutelar: Mediações necessárias para a integralidade da atenção 
à crianças e adolescentes”, que vem assumindo o compromisso ético-político 
ao buscar construir mediações téorico-práticas a partir do cotidiano das 
ações do Conselho Tutelar para o enfrentamento às múltiplas expressões 
da violência contra crianças e adolescentes. 

A relação dialética entre pesquisa e extensão, nesse projeto, 
vem possibilitando a apreensão das particularidades assumidas pela 
violência contra o segmento infanto-juvenil em São Borja, enquanto 
estratégia metodológica para subsidiar a construção de ações efetivas 
no seu enfrentamento a partir da imersão nos meandros impingidos no 
acometimento dessa expressão da questão social no município.

Sabe-se que, a construção de uma política pública para o 

67 Mestre e Doutora em Serviço Social.  Docente do Curso de Serviço Social da 
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pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/Opressão. Email: 
moniquevieira@unipampa.edu.br
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enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em suas múltiplas 
expressões requer ações contínuas e não temporárias, capacitação 
profissional dos sujeitos que atuam na linha de frente da política pública, 
repasse de recursos financeiros, na perspectiva de atender às demandas 
implícitas (pobreza, desigualdade, uso abusivo de substâncias psicoativas, violência de 
gênero, valores patriarcais e conservadores, falta de informação, desemprego, etc.), que 
se evidenciam no atendimento às vítimas e suas famílias. 

Entre as estratégias construídas a partir da intensa mobilização 
social da década de 1980 para a proteção à infância e juventude no Brasil, 
estão os Conselhos Tutelares que surgem juntamente com os Conselhos de 
Direitos em decorrência dos princípios constitucionais da descentralização 
político-administrativa e da participação popular, tendo como atribuição 
basilar zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, 
ora definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  (Lei 
8.060/1990) em todo o território nacional.

O Conselho Tutelar é órgão autônomo de defesa e proteção 
dos direitos humanos das crianças e adolescentes e instância estratégica 
do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) que “espelha a presença 
de diversas diretrizes da política de atendimento, dentre as quais, sem 
dúvida, a municipalização” (KONZEN, s/d, p.6).  Nesse sentido, o 
Conselho Tutelar possui papel político no tensionamento do Estado e 
da sociedade civil para a defesa e promoção dos direitos das crianças e 
adolescentes.

Na rede social da infância, o Conselho Tutelar cumpre 
um papel paradigmático: ele não proporciona nenhum 
atendimento de necessidades, não executa nenhum programa 
e não presta assistência, mas cabe a ele tomar as devidas 
providências para que os direitos sejam atendidos, para que 
as necessidades de todas as crianças e adolescentes sejam 
satisfeitas e zelar pelas suas condições de vida. Para isso, 
deve lançar mão de suas atividades, articulando os recursos 
disponíveis e provocando a criação de novos recursos, 
quando não são satisfatórios em alguma área, participando 
da formulação de políticas públicas, informando os órgãos 
responsáveis pelos problemas existentes na comunidade 
(por exemplo, a falta de creche num lugar, a necessidade de 
assistência médica em outro, a inexistência de um programa 
de atendimento a vítimas de violência ou dependentes 
químicos) e promovendo a difusão dos direitos através 
de campanhas educativas na comunidade (FRIZZO; 
SARRIERA, 2005, p.189).

Assim, a funcionalidade do Conselho Tutelar na rede proteção 
atrela-se a sua capacidade de articulação entre as políticas, programas e 
serviços sociais para a garantia do atendimento às necessidades sociais das 
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crianças e adolescentes, por isso sua incumbência segundo o ECA é zelar 
pelo cumprimento dos direitos desse segmento social.

Ressalta-se que, a “demonização” dos Conselhos Tutelares no 
Brasil, deve-se ao fato de a população, em especial, mas também dos 
próprios serviços que compõem a rede de proteção desconhecerem 
as funções e o papel do Conselho Tutelar na defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes. Soma-se ainda nessa equação, o processo de 
precarização dos serviços públicos, tônica da proteção do Estado à 
reprodução do capital que vem imbricando no empobrecimento material 
e espiritual dos/as trabalhadores/as, espoliados/as não somente da 
riqueza socialmente produzida, mas de sua dignidade e da vivacidade 
nas relações consigo mesmo e com os outros.

Hodiernamente as representações sociais das práticas do Conselho 
Tutelar são pautadas a partir do prisma da punição e de abordagens 
revitimizantes, contrariando as premissas estabelecidas pelas normativas 
nacionais e internacionais. Nessa direção, é relevante salientar que 
historicamente o Conselho Tutelar é vislumbrado  como “pronto-socorro 
de direitos”, com ações precárias e precarizadas, sem qualidade técnica e 
até mesmo discriminatórias. 

O Conselho Tutelar enquanto órgão público de proteção dos 
direitos da infância e juventude, sofre cotidianamente os reverses da 
precarização das políticas sociais, consequência, oriunda dos processos de 
reorganização do grande capital diante as suas crises estruturais, utilizando-
se de diversas estratégias, sendo as mais perversas como a captação do 
fundo público como financiador da acumulação capitalista, mundialização 
do capital, a retração dos direitos sociais e a intensificação da exploração 
e dominação sobre as classes trabalhadoras. Esse movimento vem 
imprimindo uma nova racionalidade no enfrentamento às expressões da 
questão social, por meio do fortalecimento do familismo nas políticas 
sociais (chamando à família para a responsabilidade pelo bem-estar dos 
seus membros), a criminalização da pobreza, a naturalização da violência e 
das desigualdades socioeconômicas e o atendimento aos mínimos sociais 
em detrimento às necessidades humanas. 

Nessa direção, a conjuntura atual expressa o acirramento das 
desigualdades sociais, mas paradoxalmente o enfraquecimento das políticas 
sociais em um processo contínuo de destruição dos direitos sociais 
historicamente conquistados por meio das lutas da classe trabalhadora. Esse 
cenário promove, no cotidiano das relações sociais, processos de degradação 
da vida, ou nas palavras de Barroco (2011) de desumanização. 

As estratégias no âmbito das ações públicas devem voltar-se 
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também para o resgate da humanidade de cada indivíduo, coisificado 
pela lógica destrutiva do grande capital. A retração dos direitos sociais 
possui rebatimentos profundos na organização das políticas sociais e seus 
reflexos incidem diretamente na vida da população usuária, mas também 
nos processos interventivos dos/as profissionais, em destaque, dos/as 
Conselheiros/as Tutelares.

Considerando as concepções ídeo-teóricas que iluminam as 
discussões tecidas, o presente artigo encontra-se organizado da seguinte 
forma: No primeiro momento, a reflexão volta-se ao processo histórico 
de lutas e conquistas da sociedade em torno da participação social e da 
construção democrática da proteção dos direitos da infância e juventude. 
No segundo momento, é problematizado  como o compromisso do 
Estado com o grande capital vem repercutindo para a violação dos 
direitos da infância e juventude e seus impactos nas ações desenvolvidas 
pelo Conselho Tutelar.

2.  O ECA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
NOVAS PERSPECTIVAS, VELHOS DILEMAS

O ápice das mudanças à proteção da infância e juventude em 
âmbito nacional aconteceu com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, quando crianças e adolescentes assumem um papel de destaque, 
no que diz respeito à atenção estatal e a garantia de direitos fundamentais 
para o seu desenvolvimento. A Carta Constitucional, traz a concepção das 
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e em condição peculiar 
de desenvolvimento, regendo a obrigatoriedade da família, da sociedade e 
do Estado em protegê-las e cuidá-las, assegurando condições dignas para 
o seu desenvolvimento físico, psicológico, espiritual, e emocional. 

Diante desse novo cenário, o atendimento à criança e ao adolescente 
deve acontecer por meio da articulação de uma rede de proteção, que visa 
superar as práticas de atendimento inadequadas e desenraizadas da defesa 
dos direitos fundamentais. A construção de um novo mecanismo jurídico-
legal destinado a infância e juventude brasileira acontece em 1990 através 
da instauração de uma nova lei a 8.069, que institui o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). 

O novo Estatuto abandona o paradigma da Doutrina de Situação 
Irregular, disposta pelo antigo Código de Menores (1927 e 1979) o qual instituía, 
as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica 
como “menores”, tornando-as alvo frequente de estigmatizações. Ao romper 
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com este paradigma o ECA, assim conhecido, adota o princípio da Doutrina de 
Proteção Integral, a qual, explícita não a ação coercitiva do Estado, mas, o lugar 
a ser assumido pelo Estado na  garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
Bazílio e Kramer (2008) ao analisarem os princípios que balizaram a redação 
do texto da nova lei, apontam os três que fundamentam as ações do ECA: 
a condição particular de desenvolvimento – por estarem em processo 
de desenvolvimento psíquico e físico -, condição de sujeitos de direitos 
fundamentais e individuais – por serem cidadãos e reconhecidos como 
tais -, e absoluta prioridade – no atendimento e destinação das políticas 
públicas. O Estatuto neste sentido busca também:

[...] reforçar o papel da família na vida da criança e do 
adolescente como elemento imprescindível dentro do 
processo de proteção integral, e como um dos objetivos 
maiores do sistema de promoção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, que a lei propõe e institui, 
articulando e integrando todas as políticas públicas, no 
sentido da priorização do atendimento direto desse segmento 
da população (BRASIL, 2006, p.21).

A proposta inovadora do ECA traz uma mudança jurídica, político-
administrativa e social, e, portanto, constitui-se como um desafio. O 
sucesso das diretrizes do ECA possui uma interface com a implementação 
de outros mecanismos que materializam os direitos dispostos na lei, 
como a implementação de políticas sociais públicas, que visam de acordo 
com Pereira (2008, p.95) “concretizar direitos sociais conquistados pela 
sociedade e incorporados nas leis”. 

A cidadania da criança e do/a adolescente começa a ser refletidaem 
termos políticos e sociais, incidindo, nesse sentido, na formulação de um 
conjunto articulado de políticas programas e serviços, para a constituição 
de uma rede de proteção capaz de assegurar a atenção integral às suas 
necessidades básicas.

O atendimento às crianças e adolescentes deve ser articulado a uma 
rede de proteção que visa superar práticas de atendimento inadequadas e 
desenraizadas dos preceitos da Doutrina de Proteção Integral. Portanto, as 
políticas sociais devem instituir a todas as crianças e adolescentes o direito 
de viver em família e de possuir os vínculos familiares protegidos pela ação 
do Estado, garantindo, acima de tudo, o seu bem-estar físico, espiritual e 
psicológico. Trata-se de uma mudança do olhar, e em especial do fazer, 
instituindo, deste modo, diretrizes sob o olhar multidisciplinar intersetorial 
das políticas sociais com objetivo de compreender as transformações 
societárias que atingem as crianças e adolescentes.
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Com a promulgação do ECA a participação da sociedade civil se 
amplia, ganha visibilidade e materialidade na proteção e promoção dos 
direitos do segmento infanto-juvenil. Por meio das ações do Conselho 
de Direitos e do Conselho Tutelar o protagonismo da sociedade civil 
ganha corpus, ou seja, as decisões descentralizam-se e a sociedade civil 
passa a atuar de forma mais dinâmica e comprometida com as demandas 
referentes à criança e ao/a adolescente.

A interlocução entre o poder governamental e a sociedade civil 
deve pautar-se na autorresponsabilização de ambos na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes, bem como, no estreitamento de canais que 
permitam a democracia participativa  e a ampliação dos processos de 
politização da sociedade. Outro aspecto fundamental, diz respeito ao 
asseguramento de direitos na esfera pública, em que Raichelis (1998, 
p.50) refere como sendo um “movimento que pretende conferir níveis 
crescentes de publicização no âmbito da sociedade política e da sociedade 
civil, no sentido da criação de uma nova ordem democrática valorizadora 
da universalização dos direitos de cidadania”. 

 Na definição de Behring e Boschetti (2008, p.178) os espaços 
democráticos como conselhos, comitês, etc. “tem grandes potencialidades 
como arenas de negociação de propostas e ações que podem beneficiar 
milhares de pessoas e aprofundar a democracia”. Contudo, ressalta-se que: 

A construção da cidadania plena precisa de convergência 
dos objetivos que presidem a ação dos sujeitos coletivos. 
Não é um processo simples. Existirão resistências no 
interior do aparelho do Estado, historicamente constituído 
sob a forma de feudos onde se exercem micropoderes. É 
preciso que haja, entre as organizações da sociedade civil, 
um esforço de articulação e de diálogo para constituição de 
redes comprometidas com a integralidade do conceito de 
cidadania (BARROS, 2005, p.145). 

A partir de um olhar crítico, percebe-se que é por meio deste 
constante movimento de criar e recriar que o processo de organização da 
população, é apropriado, ou simplesmente desarticulado. Outra categoria, 
que emerge na análise das falas dos entrevistados, diz respeito, à capacitação 
dos sujeitos envolvidos no enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes. Veras (2010, p. 413), considera que “torna-se imprescindível 
capacitar os operadores do sistema, para que dominem e saibam aplicar 
corretamente a legislação pertinente”. Além disso, é fundamental apreender 
a capacitação como um processo de conscientização da população acerca 
dos fenômenos, dos processos sociais e da reivindicação que implica a 
consolidação dos direitos: 
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É nesse sentido que a participação supõe um processo 
contínuo de capacitação da população para que, em conjunto, 
se descubram também novas formas de reavaliação sociais em 
seus enfrentamentos. Essa reatualização supõe, por sua vez, 
capacitação para análise e avaliação contínua da conjuntura 
social, a fim de poder situar-se na própria dinâmica das 
forças sociais que se vão fazendo presentes à realidade mais 
próxima (SOUZA, 1993, p.95). 

O fortalecimento da participação da sociedade civil no Brasil, antes 
de 1980, fora embrionária, restringida a pequenos círculos de intelectuais, 
não envolvendo nos processos de decisão a população em geral. A luta 
pela defesa dos direitos da infância e juventude, em especial, no que se 
refere à violência estruturou-se: 

[...] somente na década de 80, durante o processo de 
redemocratização do Brasil, que se iniciou a trajetória da 
sociedade civil por intervir autônoma e efetivamente no 
processo político decisório e, por conseguinte, nasceram 
os conselhos comunitários. Tais órgãos foram de suma 
importância para a criação dos atuais Conselhos de Direitos. 
Não obstante, sua atuação fosse desprovida de caráter 
deliberativo, cingindo-se à esfera consultiva, certo é que a 
pressão popular exercida pelos Conselhos Comunitários, 
por diversas vezes, resultou na implementação daquilo que 
havia sido aconselhado, o que contribuiu sobremaneira para 
a atual conformação dos Conselhos de Direitos (SILVA, 
2006, p.20). 

Paradoxalmente, ao contexto de luta e reivindicações pelos direitos 
da infância e juventude foi também nessa década que o processo de 
globalização econômica avançou no país, acirrando ainda mais a exclusão e 
as desigualdades sociais. De forma muito perversa, tais processos incidiram 
notoriamente sob os segmentos mais vulneráveis da população, as crianças 
e os/as adolescentes pertencentes às classes mais empobrecidas da 
sociedade. Diante do cenário de constantes transformações conjunturais, 
é notório que serão essas crianças e adolescentes o principal alvo das 
situações de violência, especialmente da exploração sexual comercial.

A mobilização e a organização societária sobre as questões 
relacionadas à violência contra crianças e adolescentes representam uma 
conquista histórica para proteção à infância e juventude, mas ainda são 
insuficientes diante da amplitude do fenômeno. As ações devem possibilitar 
a superação das situações de violação de direitos, e assim, interromper com 
o ciclo da violência. As discussões e os mecanismos para o enfrentamento 
dessa violência requerem um movimento que garanta visibilidade sobre 
essa questão na sociedade e na agenda pública.
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[...] as estratégias de mobilização social e organização 
referem-se à participação na construção dos referidos 
conselhos, não como mecanismos de colaboracionismo 
de classes, mas como espaços de luta, espaços de 
enfrentamento entre interesses antagônicos, na explicitação 
de demandas das classes subalternas e implementação de 
respostas às suas necessidades (ABREU; CARDOSO, 
2009, p.603).

A articulação entre a sociedade civil e o Poder Público é uma 
estratégia basilar para a sensibilização dos demais sujeitos para o 
enfrentamento à violência, rompendo o pacto de silêncio que encobre 
os crimes contra crianças e adolescentes. Leal e Cesar (2009), no que se 
refere à mobilização, apontam que há refluxos nesse processo, em que não 
raro as ações passam a constituir um caráter disperso e não mais coletivo. 
A individualização da mobilização, em certa medida, contribui para o 
corporativismo, o que reforça a privatização das respostas.

A descentralização e a participação proposta pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990), busca envolver a sociedade para a 
reivindicação de  direitos e  deliberação de políticas sociais voltadas às 
crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, o fortalecimento do controle 
social, por meio da criação dos Conselhos de Direitos e de outros espaços 
de interlocução entre sociedade civil e poder público, atua como estratégia 
de suma importância para garantir a participação e a descentralização 
das ações. Contudo a descentralização não se constrói apenas com as 
normativas legais, requer a participação ativa dos sujeitos e do Estado, 
no sentido de romper com as práticas que historicamente legitimam a 
centralização. Por isso é preciso apreender que: 

Na dimensão social, a descentralização traduz-se como 
participação social na gestão pública. Trata-se de uma 
passagem de parcelas de poder, competências e funções da 
administração pública para a sociedade civil. Pode ocorrer sob 
diversas formas e com diversas combinações. Desse modo, 
a descentralização é tratada como estratégia de capacitação 
de grupos sociais para decidirem sobre problemas da gestão 
local, seja estruturando formas institucionais capazes de 
expressar a vontade coletiva nas instâncias de tomada de 
decisão, seja como forma de possibilitar à população exercer 
funções de fiscalização e controle sobre a gestão dos serviços 
públicos (GUIMARÃES, 2002, p.12).

A descentralização, portanto, é uma estratégia para possibilitar o 
direito dos sujeitos a participarem da condução dos assuntos políticos, 
não limitando à participação política indireta, por meio somente do voto. 
Mello (1991, p.20) refere que: 
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A descentralização se distingue de desconcentração, à medida 
que esta última é um processo eminentemente administrativo, 
pelo qual um determinado governo desconcentra suas 
atividades administrativas, criando órgãos dotados de 
autonomia administrativa de acordo com critérios espaciais, 
funcionais, ou ainda pela combinação desses critérios. 

A descentralização implica aproximar a sociedade local dos 
processos de discussão e tomada de decisão acerca das questões que 
permeiam o município. A socialização de informações, por meio dos 
canais democráticos, permite que os sujeitos tenham maior poder de 
pressão para o tensionamento do Estado no atendimento dos interesses 
da maioria da população e, consequentemente, na efetivação dos direitos.

Stein (1997) afirma que a descentralização, desde que expresse uma 
reação contrária ao autoritarismo, pode ser relacionada como a ampliação da 
democracia e da participação social. Por isso, a descentralização constitui-
se como um elemento fundamental para o processo democrático, uma vez 
que implica distribuição do poder, sendo capaz de fortalecer a participação 
da sociedade civil na tomada de decisão, quando estrategicamente 
constituída, para a ampliação do controle social e rompimento com o 
caráter dessa participação, sob o prisma do mero voluntariado. Por isso, 
a participação diferentemente do voluntarismo que direciona as ações 
públicas para o clientelismo, paternalismo, é concedida: 

[...] como um processo de vivência que imprime sentido e 
significado a um grupo ou movimento social, tornando-o 
protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência 
crítica desalienadora, agregando força sociopolítica a esse 
grupo ou ação coletiva, gerando novos valores e uma cultura 
política nova (GOHN, 2008, p.31).

A ampliação dos espaços dediscussão e construção de estratégias 
coletivas é uma das múltiplas possibilidades prementes para o fortalecimento 
e alargamento da sociedade na rede de proteção à infância e juventude 
do município. A inserção da população nos fóruns participativos requer, 
imprescindivelmente, o compromisso com a utilização de uma linguagem 
acessível que possibilite a comunidade compreender as múltiplas 
expressões e manifestações da violência sexual. 

Além disso, é de suma importância a instrumentalização de todos 
os envolvidos na busca constante em “propiciar resultados significativos, 
à medida que estes passam não somente a estimular denúncias por meio 
da sensibilização, como também a trabalhar no sentido da prevenção” 
(VERAS, 2010, p.413). 
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A sensibilização para a denúncia é um importante passo no 
caminho da prevenção às múltiplas expressões de violência. Os espaços 
participativos devem impulsionar a politização dos sujeitos por meio do 
desencadeamento de ações coletivas, calcadas dentro de uma perspectiva 
crítica, que possibilite a transformação derelações opressoras à sociabilidade. 
Nesse sentido, o avanço da organização sociopolítica da sociedade deve 
permear a superação da cooptação, da alienação e despolitização dos 
sujeitos, potencializando, assim, a legitimação da participação social pelo 
fortalecimento dos processos emancipatórios.

3. CONSELHO TUTELAR: 
EM BUSCA DE NOVOS HORIZONTES

O Conselho Tutelar é uma construção que rompe radicalmente 
com as práticas do “Comissariado de Menores”, que não possuindo 
autonomia estava resignado hierarquicamente ao Juízo de Menores, com 
a incumbência de fiscalizar comportamentos e atuar de forma repressora, 
sem buscar  um atendimento humanizado, mas, objetivando moralizar 
condutas e culpabilizar sujeitos. Na nova perspectiva assumida pelo ECA, 
o Conselho Tutelar é entendido como: 

[...] um órgão municipal: autônomo, isto é, desvinculado 
de outros órgãos da administração pública; permanente, 
uma vez que sua existência não pode sofrer interrupção 
e sequer depender de definições de interesses político-
partidários; não jurisdicional, o que significa que não tem 
competência para aplicar sanção punitiva e trata-se, enfim, 
de um órgão colegiado, uma entidade de deliberação coletiva 
(VERONESE, 1999, p. 116-117).

Ao abandonar o “menorismo”, o novo órgão centra suas práticas 
sociais e políticas enquanto agente de proteção integral dos direitos 
fundamentais das crianças e adolescentes, buscando apreender as 
peculiaridades de sua condição de desenvolvimento, visando “atender, 
escutar crianças e adolescentes, seus pais, a sociedade, as organizações e 
encaminhar todos os casos e acompanhar caso a caso. Por isso exigirá um 
serviço de tempo integral” (JANSEN, 2013, p.724).

A construção dos Conselhos Tutelares fora uma conquista nos 
marcos do atendimento às crianças e adolescentes no cenário brasileiro. 
Fruto de um constante e intenso processo democrático, do final da década 
de 1980, sob a premissa de se constituir, enquanto, órgão de atendimento 
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em consonância com a Doutrina de Proteção Integral. 
Transcorridos 27 anos da promulgação do ECA, a sociedade e as 

instituições públicas e privadas ainda não possuem a devida clareza acerca 
do papel e das atribuições do Conselho Tutelar (art. 136), acarretando 
em representações sociais que obstaculizam a legitimidade deste órgão na 
proteção dos direitos.

Em entrevista realizada com um/a Conselheiro/a, este/a revelou 
que “muitas vezes os pais procuram o Conselho apenas para dar um susto no filho 
que está mal comportado (...), informamos que isso não é atribuição do Conselho, nosso 
papel é atuar no zelo dos direitos e não dar susto em adolescentes”.

 O relato  expressa o quão persiste no ideário social a perspectiva 
punitiva do Comissariado de Menores, em que o Conselho Tutelar é 
apreendido como instância capaz de impor limites e regras comportamentais 
as crianças e adolescentes. Esse engodo é referido por Silva (2010, p.90) 
em pesquisa realizada em Conselhos Tutelares na cidade do Rio de Janeiro 
no ano de 2010:

[...] capaz de solucionar todos os problemas infanto-
juvenis, impor limites e punir crianças/adolescentes mal 
comportados. Tanto instituições públicas e privadas quanto 
a população, muitas vezes desconhecem as atribuições do 
CT, lotando esse órgão com demandas não pertinentes, 
denotando assim, a necessidade de uma maior divulgação da 
atuação do Conselho Tutelar. Seria interessantes também um 
levantamento de dados que demonstre essa realidade do CT 
a fim de propiciar estratégias de intervenção. 

Os Conselhos Tutelares são “uma forma de consecução prática 
do ECA nos municípios” (PRESTES, 2002, p.105), ou seja são órgãos 
de execução da política de atendimento, por meio de ações que buscam 
a articulação da rede de proteção. Enquanto eixo estratégico no (SGD) 
Sistema de Garantia de Direitos, o CT não pode ser sobrecarregado por 
demandas que não são pertinentes ao seu trabalho e que contribuem para 
a ineficácia e inefetividade de suas ações.

 É importante salientar que esse equívoco não acomete somente a 
população local, mas também os serviços que compõem a rede de proteção 
“as entidades também não tem clareza do nosso trabalho, fazemos um trabalho bem 
intenso nas escolas, de visita e palestra, mas há dificuldades a serem superadas sobre o 
encaminhamento de demandas que não são nossas” (CONSELHEIRO/A, 2016).

A construção de estatísticas e o levantamento de dados sobre as 
demandas, formas de atendimento é uma importante estratégia para elucidar 
junto a sociedade e demais instituições do SGD sobre as atribuições do Conselho 
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Tutelar. A apresentação quantitativa com a devida reflexão possibilitará além 
da criação de planos de ação junto aos/as Conselheiros/as, uma leitura de 
realidade local identificando os pontos emblemáticos e conflitantes que 
impossibilitam a qualidade no encaminhamento das demandas. 

Além disso, o sujeito entrevistado revelou a importância da 
constante qualificação profissional por meio de cursos, palestras e 
assessoria técnica “existem questões muito complexas em certas demandas, muitas 
vezes precisamos do olhar profissional, psicólogo e assistente social, para nos auxiliar 
no entendimento e tomarmos a melhor decisão”.

O ECA prevê que é responsabilidade do Conselho Municipal 
investir na capacitação, que deverá ser contínua e sistemática e não 
apenas restrita a curso introdutório, como geralmente vem acontecendo 
no município. Ressalta-se que a qualificação ou aprimoramento 
profissional, não diz respeito a apenas a instrumentação técnica, 
mas também a abordagem problematizadora de temas relevantes que 
transformam-se em demandas para o Conselho Tutelar (machismo, 
patriarcado, violência estrutural, adultocentrismo, preconceitos contra 
a diversidade sexual, etc.).

A assessoria referida pelo/a entrevistado/a, demonstra a 
necessidade de um suporte técnico no sentido de apontar e construir 
caminhos para a proteção das crianças e adolescentes. Na particularidade 
do Serviço Social a assessoria irá contribuir para se “conhecer a situação das 
crianças em seu contexto familiar e socioeconômico, [...] a fim de subsidiar 
as medidas protetivas a serem aplicadas pela autoridade competente do 
Conselho Tutelar” (SILVA, 2010, p.85). 

Um importante mecanismo para a garantia da assessoria seria 
a criação de Lei Municipal prevendo a presença de profissionais da 
Psicologia e Serviço Social nos Conselhos Tutelares, mas não no sentido 
de divergência com as atribuições exercidas pelos/as Conselheiros/as, mas 
sim, de auxiliar a aplicação das medidas protetivas e do próprio trabalho 
dos/as agentes, por meio de subsídios quanto às questões sociais, culturais, 
psicológicas, econômicas e políticas que envolvem a cotidianidade das 
famílias atendidas.

O saber interventivo deve estar constantemente interconectado 
com o saber reflexivo, mas esse movimento requer qualificação profissional, 
conhecimento crítico da realidade para que suas ações se consolidem em 
ações de proteção e cuidado e não de revitimizações.

 As intervenções profissionais inadequadas revitimizam tanto as 
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crianças e adolescentes, bem como, suas famílias, trazendo danos68 de ordem 
secundária a esses sujeitos. Nesse ponto, concordamos com Ferreira (2002, 
p.130) quando traz que: 

A função do conselheiro tutelar tem características peculiares 
e apresenta uma série de desafios a quem se dispõe a exercê-la. 
Diariamente, os conselheiros, têm de fazer um embate forte, 
consistente e qualificado, através de cada procedimento, 
por mais simples que pareça ser, diante dos agentes e das 
estruturas (políticas, sociais, culturais ou econômicas), que 
reforçam os canais pelos quais se processa a violação de 
direitos da população infanto-juvenil. Sua tarefa é a de tentar 
romper com práticas que legitimam a violação de direitos.

Os obstáculos enfrentados pelos Conselhos são abarcados por 
forças políticas, institucionais e estruturais, “como o descompromisso 
do poder público com as questões sociais, como entrave, a questão 
orçamentária, como agravante, e a questão das políticas públicas, como 
dilema central” (SILVA; GUIMARÃES, 2009, p.182). 

Vários são os desafios erigidos aos/as Conselheiro/as na busca pela 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes em São Borja, entre os quais são 
apontados: ausência de serviços e programas destinados à infância e juventude; existência de 
uma fila de espera de crianças para serem inseridas nos atendimentos das políticas de saúde, 
educação e assistência social; precarização das políticas sociais (falta de recursos humanos, 
pouco ou nulo investimento financeiro nas estruturas físicas e para o desenvolvimento das 
ações); ausência de vontade política do Poder Público Local; dificuldades na materialização 
da intersetorialidade (ausência de comunicação entre os sujeitos profissionais devido à questões 
relacionadas a sobrecarga de demandas, não qualificação técnica, recursos materiais, etc.).

Caetano (2013) afirma ser a terceirização, a flexibilização, a 
insegurança do vínculo empregatício, o assédio moral, a sobrecarga 
de trabalho, o duplo vínculo as principais expressões da precarização 
vivenciadas pelos/as trabalhadores/as. Além da precarização dos vínculos 
de trabalho, da insegurança e desproteção dos/as trabalhadores/as, as 
consequências da terceirização do trabalho social são desastrosas, pois o 
que preside o trabalho não é a lógica pública, mas os contratos privados, 
obscurecendo-se a responsabilidade do Estado perante seus cidadãos, 
comprimindo ainda mais as possibilidades de inscrever as ações públicas 
no campo do direito (RAICHELIS, 2013, p.628).

68 Para Koshima, Xavier & Amorim (2010, p.135) os danos primários são aqueles 
que decorrem da própria situação de violência, tais como: “mudanças drásticas de 
comportamento, sentimentos de menos-valia, tendência a se sentirem desvalorizadas 
(principalmente pela culpa que sentem por estarem envolvidos na situação), são 
consequências muito comuns em crianças e adolescentes vítimas de violência”.  
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As condições e relações de trabalho das equipes técnicas são 
profundamente atingidas pela precarização do trabalho, refletindo 
na autonomia profissional e no direcionamento ético-político das 
intervenções. Para Ceolin (2014) o modelo proposto pela sociabilidade 
burguesa, para o atendimento às necessidades sociais vem se constituindo 
em cortes orçamentários e com isso na formulação de políticas sociais 
cada vez mais residuais e incapazes de romper com as condições de 
miserabilidade dos/as usuários/as e de vitimização pelas múltiplas 
expressões da violência. Todo esse movimento situa-se na contramão 
da garantia de direitos e possui impactos profundos no atendimento das 
famílias.

O atual contexto societário desafia-nos enquanto investigadores/as e 
trabalhadores/as sociais a repensarmos nossas práticas cotidianas. A construção 
de uma cultura de proteção é a pedra angular para o rompimento com o padrão 
hegemônico revitimizador das respostas dadas pelo Estado à violência proferida 
às crianças e adolescentes. Em síntese, o fortalecimento do Conselho Tutelar 
é primordial para a construção de estratégias e funcionalidades efetivas dos 
mecanismos de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estatuto da Criança e do Adolescente promoveu uma profunda 
transformação nas práticas sociais destinadas ao atendimento do segmento 
infanto-juvenil, em especial, daqueles que possuem seus direitos violados. 
A mudança de olhar sobre a infância, agora não mais concebida sobre o 
prisma de perigosa, sinalizou o redirecionamento da atenção, centrada na 
garantia dos direitos fundamentais por meio de um atendimento digno e 
humanizado.

Ainda que o Brasil tenha avançado muito no plano normativo, 
no plano das ações cotidianas o caminho é longo e árduo, carecendo 
de sujeitos sociopolíticos comprometidos na execução das políticas de 
atendimento, mas sobretudo, de utilização do fundo público, de forma que 
promova a proteção às crianças e adolescentes por meio de financiamento 
as ações preventivas, que busquem o real enfrentamento às expressões de 
violência que assolam essa população, bem como, o atendimento às suas 
necessidades sociais básicas.

Como vimos nesse artigo a realidade apresentada no município 
de São Borja não diverge daquela que encontramos no restante do país. 
A constante precarização das políticas sociais e a avalanche conservadora 
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no cuidado aos sujeitos que delas necessitam é a tônica construída em 
nível nacional, enquanto estratégia ardilosa de desmonte e retrocesso dos 
direitos sociais.

Além disso, a pesquisa evidenciou que ainda é nebuloso não 
somente para a população mas, essencialmente, para o sujeitos da 
rede de proteção, a atuação do Conselho Tutelar, ou seja, qual é o seu 
papel no cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes? Esse 
desconhecimento, acarreta em imensuráveis limitações as ações do 
Conselho Tutelar, que sobrecarregado em demandas que não são de sua 
alçada não consegue promover um atendimento de qualidade para os 
sujeitos que são foco de seu trabalho.

Refletindo mais a fundo, podemos também apreender que esse dito 
“desconhecimento sobre o papel do Conselho Tutelar” pode estar travestido de uma 
astuta artimanha para o encaminhamento de situações aparentemente sem 
resolutividade ou até mesmo de demandas que a rede de atendimento do 
município não comporta. Nesse sentido, o Conselho Tutelar é utilizado 
enquanto válvula de escape diante a inefetividade da rede de proteção, que 
oferece parcos serviços de cunho seletivo e fragmentado.

Outra questão que é emergente, diz respeito a qualificação e suporte 
técnico aos Conselheiros Tutelares. O ECA prevê que é responsabilidade 
do Conselho Municipal investir na capacitação, que deverá ser contínua e 
sistemática e não apenas restrita a curso introdutório, como geralmente 
vem acontecendo no município.

A importância de um suporte técnico às ações dos Conselheiros 
Tutelares, fora levantada em entrevista, ou seja, a presença de profissionais 
da Psicologia e Serviço Social assessorando as ações do Conselho Tutelar. 
Essa assessoria emerge como um ponto essencial para a garantia da 
qualidade do atendimento, visando possibilitar às crianças, adolescentes 
e suas famílias um atendimento não revitimizante, mas que promova o 
fortalecimento desses sujeitos e de suas raízes.

As reflexões erigidas no processo de análise parcial dos dados 
da pesquisa, originaram o projeto de extensão intitulado “Serviço Social e 
Conselho Tutelar: Mediações necessárias para a integralidade da atenção à crianças 
e adolescentes”, que vem assumindo compromisso ético-político ao buscar 
construir mediações téorico-práticas a partir do cotidiano das ações 
do Conselho Tutelar para o enfrentamento às múltiplas expressões da 
violência contra crianças e adolescentes. 

Podemos inferir que são múltiplos os desafios e limitações que 
necessitam ser superados, para que as ações tenham o impacto esperado 
de não somente enfrentar a violência, no sentido do atendimento, mas 
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imprescindivelmente de materializar ações de prevenção e de construção 
de uma nova cultura – a cultura da não-violência, da participação e da 
valorização da condição humana -. Dentre tais desafios estão às dificuldades 
em garantir recursos financeiros para a sustentabilidade das ações coletivas 
e principalmente de investimento em recursos humanos para a educação 
permanente na perspectiva do atendimento não revitimizante.

A ausência de uma política de educação permanente junto ao 
Conselho Tutelar e demais órgãos do SGD influi para o reforço de valores 
conservadores, tendo como consequência basilar destas posturas o estigma 
às vítimas e o julgamento moral dos/as autores/as da violência, devido 
à ausência de uma formação crítica e contínua. Muitos desses desafios 
transcendem à realidade local e, dizem respeito a uma cultura erigida em 
razões históricas e políticas que alimentam a violência, na mesma medida em 
que, a contrapõe propondo estratégias para o seu enfrentamento.

Em suma, pode-se inferir que a construção da política pública de 
enfrentamento à violência em São Borja, além de abranger uma rede de 
serviços públicos para receber as necessidades dessa população, necessita, 
sobretudo, estruturar um conjunto de ações preventivas, de atendimento, 
conscientização e responsabilização. Ressalta-se ainda que se trata de uma 
política pública e não de uma política de governo, rompendo a dualidade 
entre o público e o privado e com a descontinuidade das ações. 

O trabalho articulado assume o esforço de garantir a perspectiva 
intersetorial dessas ações, buscando contemplar a complexidade do 
fenômeno por meio da integralidade da atenção, assegurando às crianças 
e adolescentes seus direitos básicos, com a criação de mecanismos mais 
amplos e abrangentes de proteção. 
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11. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: ENTRE 

POTENCIALIDADES E ADVERSIDADES

Jaqueline Carvalho Quadrado69

Jorge Alexandre da Silva70

Monique Soares Vieira71

RESUMO: As discussões contidas no presente texto constituem uma construção coletiva 
que buscou refletir sobre os atuais desafios que circundam o desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado em Serviço Social na Extensão Universitária. A notória incipiência no 
debate, vem ocasionando diversos equívocos que repercutem diretamente no processo de 
formação de novos/as assistentes sociais. Nesse sentido, a intencionalidade das reflexões 
é apreender as contradições decorrentes dessa relação (Estágio e Extensão) e fortalecer as 
suas potencialidades na garantia do Estágio Supervisionado como momento de construção 
e síntese dialética do saber reflexivo e interventivo.

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado; Extensão Universitária; Serviço Social.

1 INTRODUÇÃO 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão consta no 
artigo 207 da Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos que 
constitui a razão de ser da Universidade. Uma vez assinalado na legislação, 
este princípio fornece balizas para o fazer universitário e, pode-se dizer, 
que a sua existência no plano jurídico formal é de fato um avanço histórico 
no contexto da sociedade brasileira. Mas para além da questão conceitual 
ou legislativa que isso representa, tem-se como desafio, a efetividade 
político-pedagógica dessa tríade. 

As práticas sociais do fazer universitário, no entender de Frantz 
(2010), resultam desse princípio. Para o autor, tais práticas sociais 
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são as atividades ou projetos que decorrem da relação ou inserção da 
universidade, via extensão, na dinâmica cultural, política ou econômica, 
especialmente junto às populações e movimentos sociais que tem como 
objetivo a melhoria de suas condições de vida. 

Entretanto, não se pode desconhecer que ensino e pesquisa 
também constituem estas práticas sociais.  E mais, pelos caminhos da 
legislação e do debate sobre o lugar e o papel da universidade na sociedade 
brasileira, é possível concluir pela importância da responsabilidade 
social do fazer universitário e pelos valores que sua ação deve assumir 
como orientação da sua relação com o processo de desenvolvimento 
da sociedade.  A observação é que o Brasil quer uma universidade 
“entrelaçada” com todas as dimensões da dinâmica do desenvolvimento 
social. Ao garantir base legal à relação universidade e comunidade, no 
entanto, o legislador deixou a definição e as especificações das práticas 
sociais a cargo de cada tempo e lugar do fazer universitário e como 
desafio à organização e à gestão dessa instituição com amplas e profundas 
responsabilidades sociais (FRANTZ, 2010). 

Considerando o Estágio Supervisionado em Serviço Social como 
o lócus privilegiado para as mediações teórico-práticas e de construção 
de trocas de saberes, a inserção dos/as estudantes nos campos de 
estágios necessita de um posicionamento crítico e olhar criterioso sobre 
as miríades do atual processo de precarização das políticas sociais assim 
como das condições e relações de trabalho do/a assistente social.

2. A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

Mais do que mera formalidade o tripé que resulta da articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão expressa demandas concretas postas 
às universidades, seja pela comunidade acadêmica que a constitui, seja 
pelas comunidades que estão no seu entorno. Daí é possível extrair 
consequências para identificar o papel da extensão como elemento 
constitutivo da Universidade.

Como afirmam Moita e Andrade (2009) estão em jogo dois 
vetores de um debate: de um lado, as relações entre universidade, 
ensino, pesquisa e extensão; e, de outro, confluindo para a formulação 
de uma tridimensionalidade ideal da educação superior, as relações 
entre o conhecimento científico e aquele produzido culturalmente pelos 
diferentes grupos que compõem a sociedade em geral. Mas apesar de ideal, 
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a pretendida indissociabilidade muitas vezes não se verifica na prática.
De fato, a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão 

possibilita novas formas pedagógicas de reprodução, produção e 
socialização de conhecimentos e a  interligação que constitui esse tripé 
relaciona-se com os objetivos e as intencionalidades da existência da 
universidade. Mas  como cada uma dessas dimensões está presente há 
mais ou menos tempo no contexto universitário e, mais recentemente, em 
outras instituições de ensino superior, o desafio é pensá-las e organizá-las 
articuladamente de modo a se concretizarem ou se efetivarem na prática 
(PUHL, 2016).

É preciso levar em consideração que na trajetória da Extensão 
Universitária, a integração desta, como terceira função das Universidades, 
foi posterior à consolidação e legitimação histórica das outras duas, 
Ensino e Pesquisa, o que imprime marcas na coexistência de distintas 
concepções de Ensino, de Pesquisa e, em especial, de Extensão, das 
quais derivam estruturas, normas e práticas, institucionais e individuais 
(GONÇALVES, 2015).

O que caracteriza a extensão enquanto uma atividade e uma 
função da universidade é sua relação com o processo de produção de 
conhecimentos e formação e que sua riqueza está na dimensão menos 
formalista, na gramática menos burocrática e na expressão de arte política 
que carrega (SILVA, 2010). Defende-se que a extensão resulta de uma 
proposta de universidade, tendo como pressuposto que

  
A universidade deve fazer a mediação entre ciência e 
saberes experenciais a fim de criar potenciais para um 
processo organizativo; despertar o interesse público pelo 
debate sobre ações com fins coletivos e o papel da ciência 
neste processo; possibilitar que os cidadãos participem das 
decisões relacionadas à aplicabilidade da ciência; consentir 
na exposição de perplexidades, dúvidas, certezas e incertezas; 
criar espaços para o entendimento sobre a relação ciência e 
sociedade; ampliar o acesso às informações, em quantidade 
e qualidade, sobre as práticas das ciências, sobre os valores 
que as sustentam e sobre os frutos que delas são possíveis. 
Esta dimensão substantiva e constitutiva de seu fazer é o que 
permite que a universidade não se torne uma instituição de 
costas para a sua comunidade, de lado para as esferas públicas 
e nem dobrada sobre si mesma [...] (SILVA, 2010, p.102).

Além disso, sem interação interna que forma os tendões para 
“ex-tender” (“tender”-tendões- que se estica – extensão) não tem como a 
universidade ir ao outro, para fora de si, para a sociedade (SILVA, 2010). 
Segundo IAMAMOTO, (2006), um   dos   traços   distintivos   da   extensão 
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é, pois, o   atendimento   às demandas sociais por meio de projetos e 
atividades de ensino e pesquisa, permitindo a expansão da Universidade 
para além de suas fronteiras internas. A extensão concretiza e alarga a 
dimensão pública da instituição universitária - a serviço da coletividade -, 
democratizando-a e revertendo suas atividades em um reforço da esfera 
pública.

Isso não quer dizer que a extensão esteja à parte das disputas 
e interesses que constituem a universidade e a própria sociedade. Pelo 
contrário, o fazer universitário é permeado por interesses de classes 
e grupos sociais. De um lado, observa-se a “ampla re-estruturação 
gerencial do Estado brasileiro, condensada na contrarreforma do Estado” 
(BEHRING apud IAMAMOTO, 2009, p. 343) e o desmonte dos direitos 
sociais com as seguintes implicações para o ensino superior: 

expansão da privatização da oferta de cursos; liquidação 
da relação ensino/pesquisa/extensão; concepção das 
universidades de forma operacional e pragmática; submissão 
das atividades acadêmicas a lógica do mercado/capital e a 
autonomia das universidades canalizada para a administração 
dos recursos financeiros necessários para a manutenção da 
vida acadêmica (AGAPITO, 2016, p. 128).

  De outro, sob a modernidade tardia do capital, o processo de 
reestruturação produtiva tem penetrado nas universidades, que passam 
a incorporar “os valores do neoprodutivismo toyotista” (ALVES, 2007), 
sobrepondo-os ao debate sobre a direção social do fazer universitário. 
As práticas de ensino, pesquisa e extensão respondem cada vez mais a 
um modelo de Universidade baseado em critérios de racionalidade, 
flexibilidade, produtividade e competitividade. Em face dessa realidade, é 
preciso atentar para o fato de que 

A extensão não se reduz, portanto, a um laboratório ou 
supermercado de prestação de serviços definidos pela 
estrutura técnica ou burocrática da Universidade, impostos 
à população de cima para baixo, à revelia dos interesses 
e necessidades dos diferentes segmentos a que se dirige. 
Nem pode ser uma “substituição” de responsabilidades 
afetas ao poder público municipal/estadual.   Ao   
contrário, as   atividades   desenvolvidas   nos   programas 
de extensão devem somar esforços e potenciar recursos 
por meio de parcerias   com   outras   instituições.   Devem   
também   incidir   sobre   reais prioridades identificadas 
pelos seus usuários, acionando e apoiando suas iniciativas, 
abrindo espaço decisório à sociedade por intermédio de 
suas entidades representativas no estabelecimento de 
demandas e prioridades a serem atendidas (IAMAMOTO, 
2006, p. 272),
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Pensar a direção social da extensão e o seu alcance em face das 
demandas sociais, implica em pensá-la de modo plural. De acordo com 
Frantz (2010) as atividades de extensão universitária passam a depender 
de muitas visões e convicções, de políticas de gestão e de criatividade. 
Não trata-se de partir de “prescrições específicas de sua prática”, mas 
de considerá-la como “uma atividade inerente ao fazer universitário que 
indica o horizonte da inserção social da universidade na dinâmica da 
realidade social para além dos laboratórios e salas de aula” (FRANTZ, 
2010, p. 67).

Como explicita a Política Nacional de Extensão Universitária 
(2012), as atividades de Extensão Universitária constituem aportes 
decisivos à formação do/a estudante, seja pela ampliação do universo de 
referência que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões 
contemporâneas que possibilitam. Isso permite o enriquecimento da 
experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo 
tempo em que abre espaço para reafirmação e materialização dos 
compromissos éticos e solidários da Universidade Pública Brasileira 
(FORPROEX, 2012). Por outro lado, a qualificação da formação do/a 
estudante, por meio de seu envolvimento em atividades extensionistas, 
depende, no âmbito interno das Universidades, de um diálogo 
franco e permanente dos órgãos destinados ao fomento das ações 
extensionistas com os colegiados de gestão acadêmica da graduação 
e da pós-graduação com o objetivo de possibilitar a aplicação efetiva 
das diretrizes de Extensão Universitária e da legislação vigente 
(FORPROEX, 2012). 

A extensão universitária também possibilita a inserção dos/as 
acadêmicos/as em instituições, órgãos ou entidades públicas e/ou privadas , 
assim como o contato com as demandas sociais de seus/suas usuários/as. Além 
disso, como ressaltam Quimelli e Silva (2006), por ser um campo onde se 
desenvolve uma proximidade maior com professores/as (coordenadores/as 
e supervisores/as de projetos de extensão) e também com a comunidade, a 
extensão universitária possibilita ao/a acadêmico/a fazer a articulação dos 
conteúdos teóricos e operacionais, cria oportunidades para o desenvolvimento 
de habilidades referentes ao trabalho em equipe e fortalecer o compromisso 
social e ético no que se refere à busca dos direitos do cidadão.
 Diante do exposto, no item seguinte analisar-se-á o debate que 
categoria profissional dos/as assistentes sociais tem realizado a respeito 
das atividades de extensão enquanto campo de estágio. 
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3. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: 
DIÁLOGOS DA CATEGORIA 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, 
necessário e imprescindível para a formação de novos/as assistentes 
sociais, que consubstancia a imersão dos/as estudantes na realidade, 
possibilitando dessa forma, vivências e aprendizagens sobre os processos 
sociais e as determinações que circundam a reprodução da sociedade 
capitalista. O Estágio Supervisionado é definido pela Política Nacional de 
Estágio (2010, p.04) como sendo:

Atividade teórico-prática, efetivada por meio da inserção 
do(a) estudante nos espaços socioinstuticionais nos quais 
trabalham os(as) assistentes sociais, capacitando-o(a) nas 
dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnico-
operativa para o exercício profissional.

É possível afirmar, que a potencialidade do Estágio centra-se na 
mediação teórico-prática que o mesmo oportuniza aos/as estudantes, ou 
seja, ele é o lócus privilegiado para que aconteçam as interações entre 
teoria e realidade e, sua riqueza localiza-se pela possibilidade de “mostrar 
a profissionalidade do Serviço Social. [...] É inegável o poder que tem a 
realidade de incidir sobre a consciência do estagiário permitindo que ele 
confronte o conhecimento com a realidade e constate aquilo que havia 
captado em nível teórico” (GUERRA, 2016, p.111).

Ao apreender o Estágio enquanto expressão do exercício da formação 
profissional, não queremos fortalecer um ranço histórico no Serviço Social de 
que na prática a teoria é outra, ou até mesmo, fragmentar a proposta de formação 
disposta nas Diretrizes Curriculares (DC) de 1996. Ao contrário, sabemos 
que o ensino da prática em conformidade com as DC 96 deve acontecer 
transversalmente no currículo, possibilitando aos/as estudantes uma apreensão 
de totalidade sobre as determinações sociais, culturais, históricas, econômicas 
e éticas que abrangem a produção e a reprodução social.

Dessa forma, o estágio congrega uma síntese do processo formativo, 
ao oportunizar aos/as estudantes vivenciar na realidade todo aquele conjunto 
de teorias e discussões apreendidos em sala de aula e, assim realizar suas 
mediações, articular saberes reflexivos a saberes interventivos, problematizar 
as expressões da questão social e a precarização das condições e relações de 
trabalho, vivenciar os impactos do neoliberalismo sobre as políticas sociais 
em seu constante movimento de destruição dos direitos sociais.



260 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

O Estágio ainda propicia que o/a estudante apreenda a lógica 
das relações profissionais dos espaços sócio-ocupacionais e a influência 
do caldo histórico-cultural das relações de compadrio, clientelismo, 
assistencialismo e patrimonialismo sobre os/as usuários/as que buscam o 
acesso aos seus direitos por meio das políticas sociais.

Alimentados/as pela reflexão crítica da realidade a luz do método 
dialético-materialista, os/as estagiários/as irão capturar a essencialidade dos 
fenômenos, desvendando suas aparências pseudo-concretas, identificando 
as contradições, realizando mediações entre o singular e o universal, 
apreendendo a provisoriedade da realidade por meio da historicidade, na 
busca constante pela totalidade e construção de processos interventivos 
emancipatórios, que fortaleçam os sujeitos em seus processos de resistência 
às desigualdades sociopolítica e econômica. 

Múltiplas são as potencialidades do desenvolvimento do estágio 
na extensão, destacando-se: possibilidade de dinamização do processo 
de ensino aprendizagem por meio do fortalecimento da relação teoria- 
prática, uso de estratégias metodológicas que instiguem a participação e 
o refletir crítico dos/as estudantes sobre a profissão e a realidade na qual 
está inserida, oferta de atividades educativas emancipadoras e valorização 
das experiências cotidianas mediadas pelo embasamento teórico.

Essa gama de potencialidades também poderá ser vivenciada 
pelos/as estagiários/as nos projetos de extensão que transmutam-se em 
campos de estágio, possibilitando aos/as estudantes:

[...] espaço de aprendizado, de investigação e intervenção na 
realidade, que leva o discente a aprimorar suas habilidades 
e capacidades, seja produzindo conhecimento a partir da 
sistematização das ações desenvolvidas, seja aperfeiçoando 
seus aportes técnico-operativos e teórico-metodológicos. 
Por esse caminho, garante-se a experimentação da rica 
e complexa instrumentalidade profissional requerida 
pela formação acadêmica em Serviço Social (SANTOS; 
ARAÚJO, 2016, p.166-167).

No entanto, essa relação Estágio Supervisionado e Extensão 
Universitária, deve ser problematizada! Embora o desenvolvimento de 
estágio na extensão não seja novo para a formação profissional de assistentes 
sociais no Brasil, é unânime que há pouca problematização e discussão 
sobre essa relação que ora apresenta-se  repleta de potencialidades, mas 
também escamoteia em seu interior adversidades que põe em xeque o 
atual projeto de formação profissional.

Sendo uma relação repleta de contradições (estágio e extensão), 
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o vácuo nas produções acadêmicas contribui para a complexificação e 
obscurecimento da inserção de estagiários/as em projetos de extensão em 
conformidade com as prerrogativas da profissão. 

Reverbera-se que, debater Estágio Supervisionado na Extensão 
Universitária é perpassar por caminhos sinuosos, pois ao passo que 
apresenta múltiplas potencialidades para o processo formativo de 
nossos/as estudantes, enquanto troca de saberes distintos, imersão 
na realidade e de construção de mediações téorico-práticas por meio 
da apreensão das determinações que constituem a riqueza do real, há 
também a inserção de estagiários/as em “atividades carentes de recursos, 
focalizadas, muitas vezes pretensamente neutras, aligeiradas” (SANTOS; 
ARAÚJO, 2016, p.166), que alijam os estudantes de interações mais 
ricas com a realidade dos segmentos e grupos sociais aos quais as ações 
extensionistas se dirijem.

Buscando enfrentar a precarização do Estágio Supervisionado 
por meio do desenvolvimento de projetos de extensão como artífices 
para a inserção de estudantes em espaços que não se consubstanciem 
em possibilidades concretas de aprendizado, construção de saberes e 
interações com a comunidade local, a Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), elaborou coletivamente em 2010, 
a Política Nacional de Estágio em Serviço Social (PNE), documento que 
traz os princípios orientadores do Estágio Supervisionado, no intuito de 
garantir uma formação profissional de qualidade.

A PNE (2010) em consonância com a Lei Federal de 11.788/2008 
(Lei do Estágio) que reconhece os projetos de extensão como campos de 
estágio, desde que previsto no Projeto Pedagógico do Curso, caracteriza 
as atividades de extensão como campos de estágio desde que garanta as 
seguintes condições:

- Explicitar objetivos e funções desempenhadas pelo Serviço 
Social em conformidade com artigo 4º e 5º da Lei que 
regulamenta a profissão; 
- Indicar que os projetos e planos de intervenção do estágio 
estejam articulados ao exercício profissional do serviço 
social, considerando a análise e a apropriação crítica do 
contexto sócio-institucional; 
- Que o docente envolvido na atividade de extensão assuma 
o processo de supervisão de campo, quando não houver 
outro assistente social devidamente registrado no Conselho; 
- Que não haja acúmulo nas funções de supervisor(a) de 
campo e de supervisor(a) acadêmico(a). O(a) docente, ao 
assumir a função de supervisor(a) acadêmico(a) de um grupo 
de estudantes, não poderá acumular a função do supervisor 
de campo junto aos mesmos (ABEPSS, 2010, p.40).
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As condições impostas pela PNE sobre a inserção de estagiários/as 
em projetos de extensão, nos alerta para o constante posicionamento crítico 
e olhar cuidadoso durante o processo de abertura de campos de estágio, 
garantindo que o Estágio se materialize como um “instrumento fundamental 
na formação de análise crítica e da capacidade interventiva, propositiva, e 
investigativa do/a estudante [...]” (ABEPSS, 2010, p.11-12).

A contrarreforma da educação superior, em curso, vem buscando 
instituir um modelo de “universidade operacional” (CHAUÍ, 2003), ou 
seja, uma universidade a serviço do capital, em detrimento da universidade, 
enquanto instituição social de democratização do saber, com legitimidade 
e autonomia intelectual. 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de 
produtividade, calculada para ser flexível, a universidade 
operacional está estruturada por estratégias e programas 
de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade 
e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 
conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em 
microorganizações que ocupam seus docentes e curvam seus 
estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual. A 
heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: 
o aumento insano de horas/aula, a diminuição do tempo 
para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade 
de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de 
comissões e relatórios etc. (CHAUÍ, 2003, p.03-04).

Nessa seara, destacamos a extensão universitária, que resigna no 
patamar de subalternidade entre as atividades acadêmicas:

Com a ausência de recursos para o desenvolvimento das 
atividades de extensão e a necessidade de ampliação de 
vagas de Estágio, algumas UFAs desenvolvem atividades 
provisórias e precárias, sem a devida estruturação de projetos 
no âmbito institucional, fragilizando a riqueza e o potencial 
de experiências significativas de estágios nessa área. Deve-
se alertar para os precedentes abertos que desvirtuam a 
Extensão Universitária de seus objetivos, quando se caminha 
para a busca de alternativas de sustentação dos projetos, com 
a prática de cobrança de taxas, a realização de convênios 
com empresas privadas e a transformação de projetos em 
entidades do Terceiro setor, fortalecendo a privatização 
dos espaços universitários, onde as relações econômicas 
de financiamento das ações, passam a indicar a direção da 
política dos projetos (implícita ou explicitamente). Outro 
dado corresponde à entrada do trabalho voluntário, chamado 
a atuar na prestação de serviços sociais, fragilizando ainda 
mais os sistemas de concurso público para contratação e as 
relações de trabalho (ABEPSS, 2010, p.39).
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É no movimento “conhecendo e fazendo” que o Estágio Supervisionado 
concentra suas potencialidades para a qualificação da formação profissional. 
No entanto, a realidade dos espaços sócio-ocupacionais congrega uma 
multiplicidade de desafios e adversidades que impactam profundamente 
no processo formativo dos/as futuros/as profissionais e os projetos de 
extensão inserem-se no limbo de precarização das políticas sociais. Nesse 
tocante, Guerra (2016, p.104) é assertiva quando infere:

Não há aqui nenhuma ilusão que nos leve a idealizar as 
condições de realização do estágio, ou a supor que tais 
condições sejam diferentes daquelas nas quais os assistentes 
sociais encontram-se inseridos no cotidiano do exercício 
profissional, ou seja, daquelas que configuram o mercado 
de trabalho profissional. E é exatamente por essa razão que, 
como pretendo argumentar, o estágio tem potencial didático-
pedagógico, pois ele se realiza nas mesmas condições e 
relações que condicionam os espaços sócio-ocupacionais 
dos assistentes sociais, comportando as tendências mais 
recentes de tais espaços laborais.

A precarização das políticas sociais, tem rebatimentos incisivos nas 
ações profissionais, pois os/as profissionais, à medida que intervêm nas 
expressões da questão social são afetados por elas no cotidiano de trabalho. 
Caetano (2013) afirma ser a terceirização, a flexibilização, a insegurança do 
vínculo empregatício, o assédio moral, a sobrecarga de trabalho, o duplo 
vínculo as principais expressões da precarização vivenciadas pelos/as 
trabalhadores/as. 

A luta “contra a invisibilidade da extensão nas universidades” 
(SANTOS; ARAÚJO, 2010, p.169) atinge diametralmente a construção 
e execução de projetos aliados a valores emancipatórios e de impacto 
na vida da comunidade local, alicerçados sob matrizes humanísticas e 
não mercantis. Enquanto categoria profissional (docentes, discentes e 
assistentes sociais) direcionamos-nos contra o desmonte da educação 
superior pública, laica, gratuita e de qualidade.

4. PROGRAMA DE EXTENSÃO MULHERES SEM 
FRONTEIRAS - LÓCUS PRIVILEGIADO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO

O relato apresenta reflexões sobre as  oficinas denominadas Fala 
Sério, que são parte das produções do Programa de Extensão Mulheres 
Sem Fronteiras. A argumentação se desenvolve no campo da educação 
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pública, em particular o da educação básica, alicerçada nos estudos de 
gênero, feminismos e sexualidades. O território de ações é a escola pública 
brasileira de ensino fundamental e ensino médio. Não se trata aqui de 
menosprezar a escola privada, mas temos claro que é a educação pública 
que pode fazer diferença na transformação do Brasil em sociedade mais 
democrática e menos desigual (FERREIRA; QUADRADO, 2018).

 As oficinas Fala Sério tem como principal objetivo, sensibilizar 
os/as estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas do 
município de São Borja – RS, sobre as violências na escola e em outros 
espaços de socialização, por meio de diálogos, motivando-os a participar 
do processo de desconstrução de saberes e práticas enraizadas em seu 
cotidiano, com vistas à emancipação pessoal e política. As atividades 
integram o programa de extensão universitária “Mulheres Sem Fronteiras”, 
que tem por objetivo instigar ações socioeducativas sobre os direitos 
sociais, sexuais e reprodutivos das mulheres e seu protagonismo no acesso 
às políticas públicas (QUADRADO, 2017).

A implementação de oficinas em parceria com as escolas públicas 
demonstra a importância da função social das universidades públicas na 
sociedade. Este projeto oferece ações pautadas nos temas transversais 
preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS, com 
intuito de formar uma rede com escolas e desta forma contribuir com a 
ampliação do diálogo entre universidade e comunidade externa, buscando 
assim auxiliar na inclusão de novos temas no currículo escolar, voltados 
a realidades locais, bem como promover a diversidade, rompendo com 
violências de gênero nas escolas (QUADRADO, 2017).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam essa tendência 
e a incluem no currículo de forma a compor um conjunto articulado e 
aberto a novos temas, buscando um tratamento didático que contemple 
sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das 
áreas convencionais. O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez 
que os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as 
diferentes realidades locais e regionais e outros temas podem ser incluídos 
(PCN, 1997, p. 25). 

Entender que tudo que tange as masculinidades e as feminilidades 
é relacional, ou seja, que é uma construção social e que, portanto, pode ser 
mudado, levou certo tempo e ainda continua em pauta, assim é um exercício 
contínuo, em constante processo. Sabe-se que as características femininas e 
masculinas estão dispostas simbolicamente de maneira binária ainda nos dia 
de hoje, e que as crianças já percorreram um caminho social até chegarem à 
escola, porém, se o gênero é construído através das relações, então as meninas 
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e os meninos também constroem significados individuais entre suas diferenças 
sexuais de forma flexível e plural, ou ainda, como diz Connell (1999), as 
crianças têm capacidade de criar seus modos de serem meninas e meninos se 
engajando nesse processo através de resistências e dificuldades. 

Se atentarmos para os dados finais do Censo Escolar de 2011, 
o total de matrículas na educação básica pública, agregando as redes 
municipais e estaduais, atingiu 42.054.01723. Desagregando os dados, 
para enfocar o que interessa a este texto, vemos que em 2011 tínhamos 
26.256.179 alunos/as matriculados/as no ensino fundamental das redes 
públicas, e 7.378.660 no ensino médio em escolas públicas. Para o mesmo 
ano de 2011, os números da rede privada eram de 4.102.461 no ensino 
fundamental e de 1.022.029 na rede privada, o que comprova a enorme 
importância da educação pública brasileira (QUADRADO, 2017).

Inserir questões de gênero no dia a dia da escola significa, entre 
outros, discutir temas como: as diferentes trajetórias e possibilidades que 
se oferecem a homens e mulheres na sociedade brasileira (por exemplo, 
as meninas estudam mais do que os meninos em média, mas terminam 
por receber salários menores para o desempenho das mesmas funções 
quando inseridas no mercado de trabalho); as situações de violência 
ainda hoje naturalizadas de homens contra mulheres; os diferentes 
modos de ser e viver a masculinidade; os planos dos jovens para o futuro, 
envolvendo casamento, profissão, filhos, constituição ou não de família; 
as opiniões acerca do uso de drogas dentre outras (SEFFNER, 2009).

Nesse sentido, no ano de 2018, a equipe do programa mulheres 
sem fronteiras optou por redimensionar as ações ao introduzir pesquisa-
ação como estratégia de integrar as atividades de ensino, extensão e 
pesquisa, visto os temas de estudos e intervenção terem um eixo comum. 

Inicialmente, reporta-se a pesquisa intitulada as fronteiras das relações 
de gênero em contexto escolar, a qual objetiva um “olhar” investigativo do tema 
em questão que envolve adolescentes de escolas públicas, em uma pesquisa-
ação de inspiração etnográfica nas escolas-campo de extensão e de práticas 
de estágio, buscando (re)desenhar a extensão e o estágio em Serviço Social, 
articulado à pesquisa, como aprendizados de intervenção na realidade das 
escolas públicas em São Borja (FERREIRA; QUADRADO, 2018). Na 
sequência os objetivos da pesquisa:

Geral: analisar como as crianças e adolescentes (des)
constroem fronteiras das relações de gênero em contexto 
escolar, a fim de dar visibilidade sociológica aos discursos e 
práticas, na qual elas reproduzem, mas também produzem 
seus posicionamentos de meninos e meninas, em um espaço 
em que a livre iniciativa é proporcionada como princípio 



266 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

pedagógico.
Específicos:
Observar os mecanismos de aproximações e distanciamentos 
entre meninos e meninas, e quando o gênero interfere nas 
escolhas;
Conhecer como se expressa (ou não) a desigualdade de gênero 
em atividades rotineiras, e também incomuns, da escola;
Averiguar quais são os agrupamentos, e em que ambientes 
escolares se delimitam ou não, dentre outros;
Identificar os discursos e práticas, a partir da discussão dos 
temas de gênero e sexualidade em conexão com as músicas 
que cantam, com amor, com o tesão, com o “ficar”, com 
erotismo, lembrando os fatos que conhecem da vida de seus 
ídolos, e eventualmente até mesmo com os fortes apelos da 
pornografia e do uso de drogas;
Identificar as resistências dos meninos contra a 
permeabilidade de posicionamentos de gênero;
 Conhecer qual uso é feito das relações de gênero para 
organizar o trabalho pedagógico na escola;
Selecionar e sistematizar bibliografia específica, nacional e do 
exterior, composta por estudos e pesquisas sobre relações 
de gênero e educação escolar (FERREIRA; QUADRADO, 
2018).

A partir dos pressupostos centrais da pesquisa, destaca-se que o 
objetivo principal da investigação é conhecer as relações de gênero nas 
práticas escolares. Esse objetivo principal se desdobrará em um conjunto 
de objetivos delineados em sua função. Para atingir esses objetivos, o 
estudo delineia-se em dois eixos:

1. O eixo campo, constituído pela observação a partir das 
oficinas Fala Sério, nas séries ou ciclos finais de uma escola de 
Ensino Fundamental e uma de Ensino Médio, ambas públicas;
2. O eixo bibliográfico, correspondente à pesquisa de bibliografia 
sobre os temas “Educação Escolar e Relações de Gênero” 
(FERREIRA; QUADRADO, 2018).

O estudo de bibliografia sobre educação e relações de gênero, com 
obras latino-americanas (inclusas nesta categoria as produções brasileiras), 
com obras francesas e anglo-saxãs, dentre outras contribuições, cumprirá o 
papel de guiar o olhar na pesquisa de campo. De forma geral, para a análise 
dos resultados da pesquisa-ação, será necessário inicialmente acompanhar 
o desenvolvimento das atividades pelos/as estudantes  de graduação. Esse 
acompanhamento se dará por meio da avaliação de diários de campo e 
relatórios periódicos das atividades dos/as discentes. Mais especificamente, 
a pesquisa terá como foco os fatores (variáveis) que influenciam a opinião 
das crianças e adolescentes quanto à importância das fronteiras das relações 
de gênero no contexto escolar (FERREIRA; QUADRADO, 2018).
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Fazer pesquisa e extensão a partir do ensino, remete alunos/as a 
realizarem projetos de investigação e a prestar algum serviço à comunidade 
de modo imbricado, tendo em vista os objetivos do curso, se estará fazendo 
ensino-pesquisa-extensão. Neste caso, a análise, a pesquisa e a extensão 
fazem parte dos propósitos de ensino, ou seja da metodologia adotada. 
A observação participante, portanto, constituiu-se um procedimento 
básico na consecução do estágio delineado nessa proposta (FERREIRA; 
QUADRADO; 2018). E para as finalidades a que se propõe, define-se tal 
tipo de observação como: 

Situação de pesquisa onde observador e observado 
encontram-se face a face, e onde o processo de coleta 
de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos 
observados, que passam a ser vistos não mais como objetos 
de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em dado 
projeto de estudos (SERVA; JUNIOR, 1995, p. 25). 

Em relação a esse procedimento de pesquisa, sugere-se que os/as 
estagiários/as utilizem o diário de campo para os seus registros diariamente. 
De acordo com Hess (2006, p. 93), 

os diários constituem importantes instrumentos para a 
pesquisa, pois se o diário de campo capta dia a dia, as 
percepções, os eventos vividos, as entrevistas, mas também 
os flashes de compreensão que emergem, com um pouco 
de recuo, a releitura do diário é um modo de reflexão sobre 
a prática. 

Os diários de campo, portanto, acompanham os/as estagiários/as 
em seus processos de pesquisa, guardando em suas páginas os medos e 
as expectativas, as rotinas educativas, os encantos e os desencantos com 
a realidade educacional brasileira. Enfim, espera-se que após esse período 
de pesquisa participante no campo de extensão/estágio/pesquisa, os/as 
estudantes e tornem à universidade, trazendo em sua bagagem os registros 
das observações participantes em seus diários de campo. Serão documentos 
ricos da vida escolar vivenciada na instituição e faz-se necessário debruçar-
se sobre os registros e pensar cada experiência. Os/as estudantes, então, 
diante das diversas situações encontradas, identificam um problema a ser 
discutido e que se tornará objeto de uma proposta de intervenção social 
a ser apresentada à escola campo de extensão/estágio (FERREIRA; 
QUADRADO, 2018).

Logo, o eixo central é o projeto de oficinas “Fala sério”, que acolhe 
a necessidade identificada dentro do projeto de extensão de articular temas 
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como gênero, violência, diversidade, representatividade e direitos humanos, 
manifestada pela resistência de certos profissionais em trabalhar o processo 
de formação continuada.  As oficinas têm como base metodológica o plano 
de aula da ONU, o valente não é violento, tratando a temática de violência e 
representatividade, dentre outras ações sócio educativas que porventura 
sejam solicitadas pela escola e estudantes. O objetivo é problematizar com 
os/as adolescentes, uma referência de análise crítica quanto à dimensão 
do papel de representatividade de gênero dentro da sociedade, e mais 
especificamente no processo educativo (QUADRADO, 2017).

Para concretizar o projeto, problematiza-se temas que são 
recorrentes dentro das escolas, tais como, LGBTfobia, machismo, bullyng 
com pessoas deficientes, obesas, racismo, dentre outras manifestações de 
preconceito, violência, discriminação, e que precisam de ações na busca 
de transformar o ambiente escolar em um espaço, que vise de fato a 
emancipação social, política e cultural dos sujeitos que ali passam parte de 
suas vidas (QUADRADO, 2017).

As ações do projeto são desenvolvidas em quatro momentos, 
sendo eles:  

1) Os bolsistas e as estagiárias realizam pesquisa bibliográfica 
e documental em materiais que possibilitam o conhecimento 
e aprofundamento do tema violência, a fim de se qualificarem 
para mediarem as oficinas; 
2) Contata-se as escolas, e propõem-se oficinas para dialogar 
com os alunos, a respeito da violência de gênero e o respeito 
às diversidades; 
3) Realiza-se as oficinas temáticas nas escolas;
4) Aplica-se a estratégia de pesquisa-ação de caráter 
etnográfica, a fim de analisar os resultados obtidos a partir 
da técnica aplicada (QUADRADO, 2017).

As oficinas acontecem, conforme agendamento prévio com o 
SOE (Serviço de Orientação Educacional) de cada unidade escolar. No 
agendamento, o/a professor/a responsável pelo SOE indica a turma que 
poderá participar da oficina. Assim, a escolha dos/as participantes acontece 
com indicação da escola. Os critérios são justificados por demandas da 
turma, tais como, comportamento, dificuldades de relacionamento e relatos 
de casos de violência. Deste modo, a formação do grupo é intencional 
com estudantes que se identificam ou não com as temáticas, o que de certo 
modo contribui com as discussões através de depoimentos, experiências e 
saberes (QUADRADO, 2017).

O projeto é proposto por um ou mais professores/as universitários/as 
e em torno dele é organizada a formação prática (ensino) de estudantes do 
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curso de Serviço Social e extensão por meio de estudantes bolsistas dos 
diversos cursos do campus universitário, numa perspectiva dialógica. Deste 
modo, se propõe também como pesquisadora a analisar os achados sobre 
gênero, feminismos e sexualidade, de tal forma que poderá se completar a 
tríade (QUADRADO, 2017).

Quando identificados tais problemas, os/as alunos/as serão 
orientados/as a fazer a revisão de literatura a respeito do tema e a propor 
um trabalho socioeducativo relacionado ao objeto de estudo selecionado. 
Como resultado, as propostas de intervenção social ganharão forma 
e conteúdo. Partindo do princípio que a vivência no ambiente escolar 
proporciona efeitos formativos aos alunos de graduação, concentra-se a 
análise nos excertos dos diários de bordo, pois neles os/s graduandos/as 
selecionam e interpretam um conjunto de fenômenos que presenciaram em 
sua atividade de campo, fazem registro das suas observações, indagações 
e questionamentos para analisá-la posteriormente (MARCONDES, 
2010). Segundo Catani et al. (1998), esse exercício narrativo a partir dos 
diários, possibilita ao sujeito rever seu processo de formação, favorecendo 
a capacidade de reflexão, possibilitam ao sujeito articular as experiências 
vivenciadas, dotando-as de significado, bem como reconhecer-se como 
sujeito de sua própria formação. Contudo, embora intensamente 
imbricadas, cada uma das ações mantém sua identidade e o eixo central é a 
extensão, porque se não houver o atendimento à comunidade, não haverá 
ensino prático e nem a pesquisa (FERREIRA; QUADRADO; 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, não é possível  pensar Estágio Supervisionado 
em Serviço Social na Extensão Universitária sem antes realizar uma 
contextualização crítica sobre as nuances dessa complexa e contraditória 
relação que apresenta adversidades decorrentes da contrarreforma da 
educação superior que compromete uma formação profissional crítica e 
de qualidade. 

As atividades de estágio são de caráter investigativo e interventivo 
e devem proporcionar ao estagiário/a a participação em situações reais de 
vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como,  a análise 
crítica das mesmas. A avaliação é feita através do acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem, entre supervisores/as e estagiário/a, 
observando o cumprimento das exigências do campo de estágio e da 



270 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Universidade, debatendo as atividades desenvolvidas pelo/a estagiário/a, 
verificando se o mesmo tem exercitado competências e habilidades 
necessárias à formação profissional, ampliando a visão crítica e reflexiva 
quando da intervenção na realidade concreta das instituições e territórios 
em que se inserem.   
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12. SAÚDE COLETIVA, SERVIÇO SOCIAL E 
INTERVENÇÃO PROFISSIONAL NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

José Wesley Ferreira72

RESUMO: O artigo problematiza a inserção do/a assistente social nos processos de 
trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando as contribuições decorrentes 
da particularidade profissional as intervenções condizentes com os conceitos e práticas da 
saúde coletiva. A ampliação dos diagnósticos e intervenções dos/nos processos de saúde 
e doença se constitui como cerne das propostas da saúde coletiva e se encontram na Lei 
8080/90, que define a saúde da população como decorrente de aspectos econômicos, 
sociais, políticos e culturais. O serviço social apreende suas demandas como expressões da 
questão social que abrange de modo articulado as atividades econômicas, sociais, políticas e 
culturais as quais produzem impactos na vida dos/as usuários/as que acessam os serviços 
de saúde pública. A partir dessa apreensão, os/as assistentes sociais contribuem com a 
materialização dos princípios do SUS, nos três níveis de atenção em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Saúde Coletiva; Questão Social.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da população 
brasileira e sua materialização tem sido um desafio cotidiano em razão de 
obstáculos objetivos e subjetivos para garantia universal do direito a saúde, 
assim como para uma intervenção que considere os aspectos, políticos, 
econômicos, sociais e culturais imbricados nos processos de saúde e 
doença. O SUS é um avanço no âmbito da cidadania que, nos termos 
de Coutinho (1997), representa uma importante conquista de segmentos 
da sociedade civil que se organizam coletivamente em determinados 
tempos históricos para inserir suas demandas na agenda pública. Os 
desafios objetivos à materialização do SUS, correspondem ao movimento 
do capital que em seu processo de produção de capital-dinheiro73 opera 

72 Mestre e Doutor em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação 
Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina, da Universidade 
Federal do Pampa. E-mail: josewesleyferreira@yahoo.com.br
73 O modo de produção capitalista opera com a seguinte lógica D = M = +D, ou 
seja, o capitalista com posse de dinheiro investe em fatores de produção que produzem 
mercadorias para venda no mercado. Após a venda, o capitalista apropria-se de mais 
dinheiro que o investido inicialmente nos fatores de produção. Esse processo se reproduz 
permanentemente e parte do dinheiro produzido é investido em tecnologias que permitem 
à redução do tempo socialmente necessário à produção de mercadorias e aumenta a 
produção de capital-dinheiro, o qual sempre precisa ser reinvestido para se reproduzir de 
maneira ampliada. O que limita a produção de mais valor são as necessidades do mercado 
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transformando tudo em mercadoria incluindo os serviços de saúde, o que 
contribui para o desmonte e para a precarização dos serviços ofertados 
pelo SUS, pois há interesse da iniciativa privada na mercantilização desses 
serviços. Ou seja, tal movimento do capital que opera internacionalmente 
repercute na redução dos investimentos com saúde pública no Brasil, em 
um contexto no qual os/astrabalhadores/as brasileiros/as não dispõem 
de organização capaz de fazer a pressão necessária para alterar o quadro 
de violação permanente do direito universal a saúde. Subjetivamente, os 
entraves a capilarização do SUS perpassam pela moralização da questão 
social favorecedora de análises preconceituosas da realidade por parte de 
profissionais e usuários/as desse sistema de proteção.

Foi na década de 1980 que novos sujeitos sociais se inseriram na 
discussão da saúde, problematizando a relação das condições de vida da 
população com propostas governamentais apresentadas para o setor. 
As discussões em torno da saúde assumiram uma conotação política, 
no intuito de superar as concepções exclusivamente clínicas. Entre os 
sujeitos que protagonizaram esta conjuntura se destacam os profissionais 
da saúde organizados, com suas entidades representativas, com pautas 
que extrapolavam os interesses particulares das profissões e agregavam as 
questões mais gerais do movimento de reforma sanitária74 (BRAVO, 2006).

As pautas mais relevantes discutidas por esses sujeitos foram à 
universalização do acesso à saúde como um direito social, que deve 
ser prestado pelo Estado, reordenação do setor através de um sistema 
unificado, com uma nova concepção sobre a saúde individual e coletiva, 
descentralização dos espaços decisórios da União para as esferas estaduais 
e municipais, o financiamento dos serviços de saúde e o fomento à 
democratização do poder local por meio de novas logísticas de gestão que 
se efetivaram posteriormente nos conselhos de saúde (BRAVO, 2006).

A 8° Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 foi um 
marco na luta pelo direito à saúde e na mudança da concepção de saúde, 

consumidor. Isso faz com que os capitalistas tenham que diversificar os produtos 
ofertados na busca de novos mercados consumidores em um processo no qual serviços 
como saúde e educação são transformados em mercadoria. Além disso, parte do capital-
dinheiro é destinadoà compra de títulos da dívida pública de Estados Nacionais o que faz 
com que os investidores tenham direitos sobre a arrecadação tributária desses Estados 
Nacionais, os quais ajustam seus orçamentos de modo a dar garantia de pagamento aos 
seus credores que propõem, por meio de seus instrumentos organizativos como Fundo 
Monetário Internacional e Banco Mundial, a redução dos gastos sociais como forma de 
produzir superávit para os credores.
74 A reforma sanitária supera a defesa do acesso ao direito universal à saúde. Ela propõe 
a reorganização social de modo a promover distribuição justa da riqueza, é um projeto 
que pressupõe a adoção de uma totalidade de mudanças em torno das políticas públicas 
e das práticas de saúde (PAIM, 2008).
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que passou a ser apreendida como resultado da forma como a sociedade 
se organiza para oportunizar aos seus/suas cidadãos/ãs o acesso a outros 
direitos sociais como ao trabalho, a habitação, a educação e ao lazer, 
pautando uma discussão que evidencia a necessidade de intervenções mais 
amplas que superem o alcance setorial (BRAVO, 2006). O reconhecimento 
das condições de vida como condicionantes da saúde física e mental remete 
a necessidade da intersetorialidade das políticas públicas no planejamento 
das intervenções realizadas pelos profissionais de saúde.

Na Assembleia Constituinte a saúde foi uma pauta que expressou 
interesses de grupos polarizados, de um lado, os empresários liderados 
pela Federação Brasileira de Hospitais e pela indústria farmacêutica, e 
do outro, as forças do movimento da reforma sanitária. Nesse processo, 
houve significativos avanços na garantia desse direito como um dever do 
Estado e na ampliação do seu conceito como decorrente de condições 
econômicas, sociais e culturais. No entanto, na disputa dos setores 
mais progressistas com o setor privado ocorreram alguns retrocessos 
que se manifestaram posteriormente na dificuldade de orçamento para 
construção de hospitais públicos e no planejamento da produção de 
medicamentos pelo Estado. Após 1988, a transição democrática deu um 
giro conservador querepercutiu na redução de financiamento para as 
políticas públicas e em uma maior participação da iniciativa privada na 
operacionalização dos serviços do SUS (BRAVO, 2006). Mesmo com tais 
retrocessos, que são inerentes aos movimentos de avanços e recuos que 
caracterizam a inserção de demandas da classe trabalhadora na agenda 
pública, constatam-se avanços consideráveis na oferta de saúde púbica da 
população brasileira após a regulamentação desse sistema de saúde.

Os princípios doutrinários do SUS são universalidade, equidade 
e integralidade. A universalidade informa que a totalidade dos/das 
cidadãos/ãs brasileiros/as tem o direito de acessar os serviços de saúde nos 
diferentes níveis de complexidade, sendo dever do Estado regulamentar, 
financiar e gerir tal acesso. A equidade refere-se à necessidade de 
atendimento diferenciado aqueles sujeitos mais vulneráveis em razão de 
idade, quadro de saúde agravado, condições sociais, etc. Conforme Senna 
(2002), a equidade privilegia um atendimento cujas definições técnicas e 
políticas das intervenções levem em conta as desigualdades e as diferenças 
referentes aos aspectos biológicos, sociais e político-organizativos das 
situações atendidas pelos/as profissionais de saúde. Já a integralidade 
considera o sujeito que acessa os serviços de saúde a partir de aspectos 
sociais, culturais e biológicos, extrapolando a análise isolada da doença 
na qual ela é fragmentada do contexto no qual o sujeito vive. Conforme 
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Fracolliet et al (2010), uma abordagem pautada no princípio da integralidade 
deve considerar as dimensões biológica, social e cultural que se manifestam 
na vida dos sujeitos que acessam os serviços de saúde para orientar ações 
de saúde capazes de atender as demandas e as necessidades de acesso à rede 
de serviços.

Tais princípios doutrinários devem alinhar as ações de planejamento 
e intervenção dos/as profissionais de saúde dos diferentes níveis de 
complexidade75 com a concepção ampliada de saúde superando a abordagem 
médico-centrada, que foca a intervenção dos profissionais de saúde 
exclusivamente na doença. A partir desse arranjo doutrinário, torna-se 
imprescindível aos/as profissionais de saúde conhecer as condições materiais 
e os modos de vida dos sujeitos que atendem, ou seja, é preciso apreender 
como vivenciam a espiritualidade, como trabalham, em que condições residem, 
enfim, tornou-se necessário aos/as profissionais de saúde apreender sobre a 
vida dos sujeitos que atendem e não somente sobre sua doença. 

2. SAÚDE COLETIVA: O SUJEITO E SUA VIDA

A partir da implantação do SUS, constata-se que os diagnósticos 
e intervenções nos processos de saúde/doença passaram a se subsidiar 
na saúde coletiva, visto que princípios doutrinários como a integralidade 
requerem uma abordagem subsidiada na clinica ampliada, a qual tem 
como pressuposto central diagnósticos e intervenções em saúde com 
foco no sujeito e sua vida e não somente na doença que o acomete. A 
institucionalização da saúde coletiva no Brasil está intimamente articulada 
com a instituição do SUS. 

As origens da saúde coletiva76 no Brasil situam-se no final da 
década de 1970 em meio às mobilizações na sociedade civil para resistir 
à ditadura militar e garantir a democracia. Nesse período, é criada a 

75 Os serviços de saúde organizam-se em atenção primária, secundária e terciária, 
correspondendo à baixa, média e alta complexidade. Os primeiros referem-se às 
Estratégias de Saúde da Família (ESF) e aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), os segundos são os serviços de ambulatórios, especialidades, atendimentos com 
pediatria, oftalmologia, assim como os Centros de Apoio Psico-Social (CAPS). Já a alta 
complexidade corresponde aos atendimentos cirúrgicos, CTIs, serviços de oncologia, 
dentre outros que são ofertados em hospitais.
76 O termo saúde coletiva surgiu no Brasil para definir um novo modo de diagnosticar 
os determinantes dos processos de saúde e doença e, também, de intervir nesses 
determinantes ampliando os diagnósticos e intervenções para além dos aspectos 
estritamente biológicos. Tal movimento é influenciado principalmente pelo preventivismo 
e pela medicina social (OSMO; SCHRAIBER, 2015).
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Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), 
com o objetivo de redefinir a formação de pessoal paraa área da saúde. A 
relação entre medicina e saúde pública explicam os conteúdos disciplinares 
agregados pela saúde coletiva (OSMO; SCHRAIBER, 2015).

A definição do termo saúde coletiva é múltipla e fragmentada, o 
que dificulta sua definição epistemológica (OSMO; SCHRAIBER, 2015). 
Constata-se que a saúde coletiva apropriou-se de conhecimentos das 
ciências sociais para explicar a saúde a partir dos determinantes sociais. 
Também que ela é fruto de um movimento ideológico fortalecido na luta 
da sociedade brasileira pelo fim da ditadura e por direitos de cidadania. Na 
saúde esse movimento de resistência congregava-se em torno da defesa 
da reforma sanitária que, nos termos de Paim (2008), superava a reforma 
setorial da saúde constituindo-se como um projeto de reforma social.

Em virtude desses acontecimentos políticos, históricos e teóricos 
que perpassam o cenário em que se formula a proposta de saúde coletiva 
no Brasil, constata-se, conforme Paim e Almeida Filho (2000), que a saúde 
coletiva é um campo interdisciplinar com saberes e práticas próprias, cujas 
disciplinas básicas são a epidemiologia, o planejamento e a administração 
em saúde e as ciências sociais.

Conforme Nunes (1994), a emergência da saúde coletiva é marcada 
por três períodos: o primeiro foi influenciado pelo preventivismo, denomina-
se pré-Saúde Coletiva e compreende o período de 1955 a 1970;o segundo 
período é marcado pela medicina social na década de 1970; o terceiro iniciou 
nos anos 1980 e perdurou aproximadamente até 1994, quando se consolidou 
a saúde coletiva no Brasil. Para Osmo e Schraiber (2015), as origens da saúde 
coletiva encontram-se nas abordagens coletivas sobre os processos de saúde 
e doença do preventivismo e da medicina social. 

O preventivismo surge nos Estados Unidos na década de 1940 
para superar uma crise na medicina, a qual estava muito fragmentada 
e especializada, ocasionando também aumento dos custos dos 
procedimentos médicos. A proposta preventivista impactou no ensino 
da medicina, que passou a incorporar a ideia de prevenção que, logo 
depois, subsidiou reformas curriculares de várias faculdades nos Estados 
Unidos, na década de 1950. Os organismos internacionais de saúde 
incorporaram a nova doutrina que foi denominada internacionalmente 
como medicina preventiva (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000). 

A medicina preventiva emerge na América Latina na segunda 
metade da década de 1950 em seminários realizados no Chile e no 
México, patrocinados pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 
(OSMO; SCHRAIBER, 2015). Nos seminários, as mudanças defendidas 
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pelo preventivismo surgiram vinculadas a projetos pedagógicos que 
inseriam disciplinas associadas à epidemiologia, ciências da conduta, 
dentre outras, que concebiam os processos de saúde doença para além do 
aspecto estritamente biológico como forma de criticar o ensino centrado 
nas práticas individuais, especializadas e fragmentadas, voltadas para 
intervenção no âmbito hospitalar (NUNES, 1994).

As mudanças impulsionadas pelo preventivismo na formação 
médica buscaram subsidiar os estudantes com conteúdos que permitiram 
a compreensão do individuo como um todo a partir da apreensão dos 
processos de saúde doença como decorrentes dos aspectos biopsicossociais. 
No entanto, as reformas ficaram restritas a formação médica como se essa 
categoria profissional fosse o principal agente transformador do modo de 
prestar assistência à população (OSMO; SCHARAIBER, 2015). Constata-
se a tendência médico-centrada nas propostas do preventivismo77, pois 
os debates e reformas propostas, apesar de ampliar a leitura sobre os 
processos de saúde e doença, se restringem à formação e prática médica, 
delegando centralidade a essa profissão no atendimento em saúde prestado 
a população.

Além do preventivismo, chegou a América Latina o movimento de 
medicina comunitária que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, 
em razão de mobilizações populares e de setores intelectuais em torno de 
problemas sociais (OSMO; SCHRAIBER, 2015). A medicina comunitária 
foi uma resposta à baixa cobertura de assistência médica aos mais pobres, 
nos Estados Unidos, visto que não detinham recursos financeiros para 
acessar os serviços médicos. Foram realizadas intervenções de prevenção 
com ênfase nos cuidados básicos de saúde da população local por meio da 
construção de centros comunitários de saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 
2000).

Tanto a Medicina Preventiva como a Medicina Comunitária 
interessavam-se nos determinantes socioculturais e psicossociais. A 
diferença entre as duas residia no fato da primeira se organizar de modo 
a buscar maior aproximação das equipes de saúde com o modo de vida 
da população local das comunidades, nas quais se inseriam com fins de 
identificar os problemas de saúde e cooptar os agentes e forças sociais 
locais para os programas de educação em saúde (PAIM; ALMEIDA 
FILHO, 2000). Os organismos internacionais de saúde também 
incorporaram as pautas do movimento da medicina comunitária em suas 

77 O movimento social que originou a Medicina Preventiva como disciplina do currículo 
das escolas médicas denominou-se Medicina Integral [...] (OSMO; SCHRAIBER, 2015).
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agendas, num cenário no qual as concepções teóricas e ideológicas sobre 
a saúde foram sendo modificadas mundialmente. 

Como supracitado, o segundo movimento que antecedeu o 
surgimento da saúde coletiva no Brasil foi o período da medicina social 
que, nos termos de Osmo e Schraiber (2015), apareceu na América Latina 
no fim dos anos 1960. A medicina social tem como centralidade a discussão 
dos aspectos sociais determinantes dos processos de saúde e doença, 
analisando-os como produtores de doença e também de saúde. Ela se 
propõe a intervenções que superam os casos individuais e o reducionismo 
biomédico.

A medicina social tem sua gênese na Europa, no século XIX, em 
um cenário no qual o adoecimento da população ocasionava perda da 
produtividade do trabalho, incidindo na diminuição da riqueza nacional 
que, na concepção dos estadistas, era produzida pela indústria. Em razão 
disso se passou a planejar e executar intervenções públicas para melhorar 
os níveis de saúde da população (ROSEN, 1983). Nesse contexto, o Estado 
regula os coletivos de populações por meio de campanhas sanitárias que 
objetivam manter os trabalhadores nas atividades laborais até o fim da vida 
para não onerar a previdência social e elevar a produtividade das indústrias. 
Tal processo é operacionalizado por meio de campanhas de vacinação e 
prevenção de doenças que objetivam manter os sujeitos saudáveis para o 
trabalho. 

Dentre os princípios da medicina social destaca-se a saúde da 
população como um assunto societário, o dever social materializado em 
ações do Estado para proteger a saúde dos seus membrose a compreensão 
de que a intervenção na promoção de saúde e combate de doenças deve ser 
de cunho social e médico (ROSEN, 1983). Tais princípios influenciaram 
fortemente a saúde coletiva brasileira e podem ser identificados nas 
discussões da 8° Conferência de Saúde que articula medicina e social na 
realidade brasileira a partir da readequação desse debate na particularidade 
de um país de capitalismo tardio (OSMO; SCHRAIBER, 2015).

O médico e sociólogo argentino Juan Cesar Garcia78 foi um 
importante personagem na introdução da medicina social na América 
Latina, por meio de sua atuação na (OPAS). Ele introduziu a discussão do 
social de modo histórico-estrutural, explicitando os vínculos das práticas 
de saúde com a totalidade social, o que contribuiu com a superação da 
inserção isolada dos determinantes sociais nos processos de saúde e 

78 O médico e sociólogo argentino Juan Cesar Garcia influenciou fortemente a construção 
da saúde coletiva no Brasil a partir de seus estudos que abordavam o social de modo 
histórico-estrutural nos processos de saúde e doença (OSMO e SCHRAIBER, 2015).
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doença.A reflexão crítica em relação à medicina e suas instituições na 
América Latina pauta-se na concepção de que a posição de classe explica 
melhor do que qualquer fator biológico a distribuição de doenças na 
população. Além disso, refuta a crença de que as condições de saúde da 
população melhoram em decorrência do crescimento econômico e supera 
a compreensão de que a ampliação dos serviços médico-hospitalares 
implica em melhoria dos índices de saúde da população (NUNES, 1994).

O desenvolvimento do preventivismo, da medicina comunitária 
e da medicina social desenrolou-se em nível internacional, modificando 
a concepção de saúde a partir da crítica aos diagnósticos e intervenções 
biomédicos e da consideração do social na saúde. Tal movimento de 
reconceituação da saúde influenciou e subsidiou a elaboração das propostas 
no campo da saúde coletiva no Brasil durante os anos 1980.

Como supracitado, existe mútua influencia entre os movimentos 
de democratização e o desenvolvimento da saúde coletiva como um 
campo de conhecimento, no Brasil (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000). 
O contexto histórico no qual a saúde coletiva surge é marcado por 
movimentos reivindicatórios em torno do fim da ditadura, o que influencia 
as discussões ideológicas e teóricas do campo da saúde coletiva. 

O conceito de determinantes sociais da saúde subsidiou 
decisivamente o movimento de reforma sanitária e fortaleceu a apreensão 
dos fenômenos da saúde e da doença a partir do materialismo histórico 
(OSMO; SCHRAIBER, 2015). Tal vetor teórico aborda a realidade na qual 
doença, saúde, falta de saneamento básico, pobreza e desemprego existem 
como totalidade historicamente determinada pela produção material.

Constata-se, nos termos de Paim (2008), que a presença da 
apreensão da saúde como fruto da determinação social nas propostas do 
relatório final da 8° Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986 
deve ser creditada a produção teórica da saúde coletiva no Brasil e na 
América Latina. Tais estudos subsidiaram o aprofundamento de temáticas 
como saúde ampliada, saúde como direitos de todos e dever do Estado, 
participação popular e constituição e ampliação do orçamento social. 
Para o autor, a saúde coletiva contribuiu teoricamente para a reforma 
sanitária a partir da tríade ideologia, saberes e práticas, constituindo-se 
como campo científico atrelado ao projeto de reforma sanitária. 

A saúde coletiva é um campo novo, existente somente no Brasil 
e, em virtude de ser assumida no arcabouço legal que regulamenta a 
saúde no país, articula-se a uma dimensão mais prática dos serviços de 
saúde e por vezes confunde-se com a dimensão político administrativa 
do SUS, carecendo de reflexões teóricas mais aprofundadas (OSMO; 
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SCHRAIBER, 2015). 
Os determinantes dos processos de saúde e doença, assim como a 

intervenção nos mesmos, constituem-se como objetos da saúde coletiva. 
Tais determinantes requerem abordagens ancoradas em aspectos sociais, 
culturais, psicológicos e biológicos, por isso, a saúde coletiva é um 
campo interdisciplinar, seu objeto transborda os limites disciplinares das 
diferentes epistemologias, áreas e profissões. Pode-se inferir que a saúde 
coletiva se ocupa do sujeito e sua vida que é perpassada por situações 
culturais, psicológicas e sociais que se repercutem nos níveis de saúde e 
adoecimento tanto individuais como coletivos.

3. O SERVIÇO SOCIAL INSERIDO NOS ESPAÇOS 
SOCIOCUPACIONAIS DO SUS

Os/as assistentes sociais se inserem no Estado como 
trabalhadores/as assalariados/as que contribuem com seu trabalho para a 
execução dos processos de trabalho em instituições que prestam serviços à 
população através das políticas públicas (IAMAMOTO, 2001). Na saúde, 
o profissional atua na atenção primária, secundária e terciária. 

A atenção primária corresponde aos serviços ofertados pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os/as assistentes sociais se inserem 
nesse espaço vinculados/as ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 
com fins de planejar e executar atividades de apoio matricial79. A atenção 
primária intervém individual ou coletivamente na promoção, prevenção, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Ela é realizada através 
de trabalho em equipe multidisciplinar, que assume responsabilidade 
sanitária nos territórios delimitados pela gestão municipal conforme 
as peculiaridades locais referentes a orçamento público para saúde e 

79 O apoio matricial tem a finalidade de contribuir com a ampliação dos diagnósticos 
e intervenções dos/das profissionais de saúde das ESFs, com atividades de educação 
permanente planejadas conjuntamente com os profissionais de saúde dos NASFs. 
Tais atividades de educação permanente podem ocorrer com atendimentos conjuntos, 
por exemplo, de médicos/as com assistentes sociais no qual o/a assistente social vai 
inserir perguntas referentes às condições e modo de vida dos sujeitos. Esse atendimento 
conjunto objetiva ampliar a intervenção do/a médico/a que em determinado momento 
não precisará mais do/a assistente social para inserir perguntas relacionadas às condições 
e modo de vida do/da usuário/a, assim como para encaminhar os/as usuários/as para 
outras políticas setoriais. Também pode ocorrer matriciamento por meio de discussões 
de casos nas quais os/as profissionais de saúde das ESFs elencam casos para serem 
discutidos com os/as profissionais de saúde do NASF, com o intuito de planejar novas 
ações ampliadoras da abordagem que posteriormente as suas execuções voltam para 
discussão e novo planejamento.
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as demandas sanitárias e territoriais. Os/as profissionais de saúde que 
atuam na ESF são geralmente enfermeiros/as, médicos/as clínicos gerais, 
dentistas, técnicos/as de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
Os/as assistentes sociais, fonoaudiólogos/as, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos/as, nutricionistas, educadoresfísicos, farmacêuticos/as, 
médicos/as ginecologistas, médicos/as pediatras, médicos/as homeopatas, 
médicos/as acupunturistas e médicos/as psiquiatras, geralmente atuam na 
atenção básica vinculados/as aos NASFs, nas atividades de apoio matricial.
 A composição dos/as profissionais do NASF é definida pelos/as 
gestores/as municipais conforme as prioridades identificadas através das 
necessidades locais e disponibilidade de profissionais das diferentes áreas de 
atuação do município. A intervenção do NASF é orientada por princípios 
da atenção primária que são intersetorialidade, interdisciplinaridade, 
educação permanente, territorialidade, integralidade, participação social e 
a promoção e humanização da saúde.
 As atividades de matriciamento são operacionalizadas com o intuito 
de subsidiar a intervenção dos/as profissionais de saúde das ESFs com 
conhecimentos das áreas nas quais os/as profissionais de saúde do NASF 
são especialistas, como psicologia, serviço social, nutrição, dentre outras. 
No caso do Serviço Social, os/as profissionais vão contribuir com análises 
das situações atendidas nas ESFs, com uma leitura da realidade a partir do 
materialismo histórico e dialético e, também, com o conhecimento das 
políticas públicas que compõem a rede de serviços públicos.
 Conforme Silva (2011), as demandas institucionais encaminhadas 
pelos/as profissionais de saúde das ESFs aos/as assistentes sociais são 
relacionadas a atendimentos que requerem as mais diversas articulações 
com a rede de serviços públicos e, também, situações de negligência 
familiar contra crianças e idosos, violência contra mulheres, etilismo e uso 
de drogas. Para a autora, os/as profissionais de saúde das ESFs concebem 
os/as assistentes sociais como profissionais com escuta das demandas 
dos/as usuários/as e com uma compreensão ampliada das situações. A 
compreensão ampliada das situações possibilita aos/as assistentes sociais 
o desenvolvimento de atividades de matriciamento que contribuem com 
a capilarização de princípios da atenção primária como intersetorialidade, 
territorialidade e integralidade. 
 Os/as assistentes sociais, como supracitado, subsidiam-
se teoricamente no materialismo histórico e dialético que integra as 
competências teórico-metodológicas da formação profissional. A partir 
desse vetor teórico, oriundo das ciências sociais, o serviço social contribui 
com as práticas de saúde coletiva. Uma das categorias centrais dessa teoria 
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é a totalidade que informa sobre a conexão universal dos fenômenos 
sociais existentes na realidade e possibilita a leitura da articulação dos 
fenômenos sociais com os processos de saúde e doença, contribuindo para 
a materialização de princípios doutrinários do SUS que emergem a partir 
do desenvolvimento da saúde coletiva no Brasil, como a integralidade.
 O materialismo histórico e dialético possibilita a compreensão 
das grandes leis explicativas da realidade objetiva. Nos termos de Pontes 
(1999), essas grandes leis permitem a compreensão da legalidade social80, 
elas são as categorias universais que se particularizam em contextos e 
fenômenos sociais diversos. No caso do NASF, as categorias universais 
se particularizam em contextos nos quais as ESFs estão inseridas e nas 
demandas atendidas pelos/as profissionais da saúde que nela trabalham. 
As demandas atribuídas ao serviço social são situações de violência 
intrafamiliar, uso abusivo de álcool e outras drogas, dentre outras. O/a 
assistente social com base em suas competências teórico-metodológicas 
já sabe de antemão que tais demandas guardam relação com a totalidade 
das relações de produção81. No entanto, precisa desvendar como elas se 
particularizam na vida dos/das usuários/as e nas comunidades nos quais 
eles/as residem, apreendendo como os processos sociais se manifestam 
nos processos particulares82.
 A abordagem do/a assistente social é presidida pelo processo de 
conhecimento83, que nos termos de Turck (2008) possibilita uma apreensão 
gradativa da realidade do/a usuário/a por meio de sucessivas aproximações 
nas quais se apreende a íntima relação dos processos sociais decorrentes 
da relação capital-trabalho, como o desemprego, com outros fenômenos 
evidentes nos processos particulares, como a violência intrafamiliar e o 
uso de álcool e outras drogas que são demandas atribuídas para a categoria 
profissional no NASF. 
 O processo de conhecimento deve ser realizado em todo e qualquer 
processo interventivo, poisconstitui-se como um elemento presente no 

80  Forças tendenciais que historicamente se impõem à sociedade e por ela também é 
construída, demarcando certos condicionamentos do ser social (PONTES, 1999).
81  O conjunto das relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 
base real, sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social (BOTTOMORE; OUTHWAITE, 1996, p. 302).
82  Os processos sociais decorrem das relações de produção na sociedade capitalista e 
se reproduzem na comunidade fria a qual o sujeito pertence - sociedade internacional, 
sociedade brasileira, Estado e Município. Os processos sociais se interpenetram nos 
processos particulares que por sua vez podem reproduzir os primeiros. Os processos 
particulares acontecem na comunidade mais próxima, nas relações familiares e 
comunitárias (TURCK, 2008).
83  É o inicio de qualquer intervenção profissional que o assistente social vá vir a 
executar, constitui-se como o momento de conhecer para propor (TURCK, 2008).
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trabalho profissional nos diferentes espaços sociocupacionais. No entanto, 
as particularidades do processo de trabalho institucional impõem limites 
e possibilidades para realização da apreensão de como a questão social 
se manifesta na vida dos/as usuários/as. Por isso, é preciso que sejam 
traçadas estratégias de ação condizentes com a realidade institucional. No 
NASF, as abordagens individuais e coletivas são realizadas conjuntamente 
com os profissionais de saúde das ESFs, o que são condicionantes ao 
trabalho profissional porque em um primeiro momento é preciso que 
os/as profissionais de saúde das ESFs aceitem realizar a abordagem 
conjunta com o/a assistente social, ou procurem esse/a profissional para 
discutir a situação. Conforme Silva (2011), os/as profissionais de saúde 
das ESFs acionam os/as assistentes sociais para simplesmente encaminhar 
demandas, não se comprometendo com a continuidade da intervenção, o 
que obstaculiza a realização do apoio matricial.  Além disso, a autora refere 
que o apoio matricial geralmente restringe-se a atividades de educação 
permanente com os/as agentes comunitários/as de saúde.
 Os obstáculos decorrentes desse contexto institucional variam 
e devem ser apreendidos não só como limites, mas também como 
possibilidades de trabalho, pois nos termos de Iamamoto (2001), a 
autonomia relativa para ser exercida requer o desenvolvimento de 
estratégias condizentes com a realidade objetiva na qual o profissional 
se insere como trabalhador/a assalariado/a. Por exemplo, se somente 
agentes comunitários são designados pelos gerentes das ESFs para as 
atividades de apoio matricial, os/as assistentes sociais podem contribuir 
com a ampliação da abordagem desses profissionais por meio de visitas 
domiciliares realizadas conjuntamente com os agentes comunitários que, 
dentre outras demandas trabalham a prevenção através da busca ativa 
daqueles usuários que não estão frequentando a ESF para consultas de 
prevenção ao câncer do colo do útero, de puericultura, para vacinação 
e grupos de hipertensos, diabéticos, fumantes, dentre outras ações 
programáticas que visam trabalhar com a prevenção de adoecimento. 
Nesses atendimentos, os/as agentes comunitários podem abordar os/as 
usuários/as em uma perspectiva moralizadora em relação as suas ausências 
nas consultas, nas campanhas de vacinas e nos grupos. Isso pode ocorrer 
com perguntas como, “está cuidando da alimentação? Não pode comer 
doce, nem ingerir carboidrato e precisa passar no posto para verificar o 
nível de glicose”. Identifica-se que essa abordagem é prescritiva e não 
possibilita ao profissional de saúde a apropriação de aspectos decorrentes 
das condições e do modo de vida da população. A abordagem centra-
se nos diagnósticos da doença e nos seus cuidados de modo singular. 
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No entanto, o/a usuário/a pode estar com problemas decorrentes do 
desemprego, do uso de drogas do/a filho/a, do gás que está acabando 
e todas essas situações capturam suas preocupações e condicionam 
suas atividades cotidianas dificultando os cuidados com a saúde, pois há 
necessidades mais imediatas que mobilizam o planejamento e as atividades 
realizadas na vida cotidiana.
 Em abordagens como essa, o/a profissional de serviço social pode 
contribuir por meio de perguntas que extrapolam a doença, por exemplo, você 
trabalha com qual atividade? Você tem filhos? Pois elas abrem possibilidades 
para apreensão de aspectos da vida dos/as usuários/as e contribuem para que 
a abordagem possa ir gradativamente se centrando no sujeito e sua vida na qual 
a doença é apenas mais um aspecto a ser considerado. Nessa perspectiva, o/a 
agente comunitário/a pode aprender a importância da inserção de perguntas 
sobre as condições e modo de vida dos/as usuários/as. A outra forma de 
realizar apoio matricial é com o/a agente comunitário/a relatando como 
foi a abordagem e o/a assistente social sugerindo a realização de perguntas 
para amplia-la e, também, explicitando as possibilidades de articulações 
intersetoriais para atender as demandas dos sujeitos em sua integralidade84. Tal 
exemplo de apoio matricial realizado com agente comunitário/a serve para o 
matriciamento com os/as demais profissionais da saúde da ESF. Ele se sustenta 
na particularidade dos/as assistentes sociais que, como supracitado, realiza 
processo de conhecimento de como a questão socialse manifesta na realidade 
vivida pelos/as usuários/as em todos os espaços sociocupacionais, com o 
intuito de conhecer a realidade para planejar suas intervenções. A diferença 
é que no NASF a função é contribuir para que outros/as profissionais 
de saúde possam apreender a questão social na vida dos/as usuários/as e 
assim ampliar os diagnósticos e intervenções.

A atenção secundária corresponde aos serviços de ambulatório, 
especialidades e os Centros de Apoio Psicossociais (CAPS). Com exceção 
dos CAPS, as atividades demandadas aos profissionais de serviço social 
são quase que exclusivamente relacionadas a encaminhamentos para 
especialidades e para serviços como próteses, óculos, dentre outros. 
Geralmente os/as usuários/as são referenciados/as para tais exames 
e serviços pelas ESFs,as quais se configuram como porta de entrada 

84 Na perspectiva teórica da categoria profissional dos assistentes sociais as demandas 
dos sujeitos só serão atendidas integralmente com a superação da ordem societária 
capitalista e com a instituição de uma ordem societária que garanta o acesso universal 
aos meios de produção e a riqueza socialmente produzida e materializada em bens e 
serviços. No entanto, as políticas públicas contribuem com a ampliação do atendimento 
das demandas da população, mas a integralidade plena só será atingida, nos termos de 
Coutinho (1997), com a superação do capitalismo.
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para os serviços de saúde. Como as demandas dos/as usuários/as são 
imediatas à abordagem tende a se limitar as necessidades explícitas e fica 
condicionada ao tipo de vínculo estabelecido entre usuário/a e instituição, 
o que compromete a realização do processo de conhecimento de como a 
questão social é vivenciada. Mesmo nesse cenário que limita o processo de 
conhecimento, muitas vezes, em uma única abordagem o/a profissional 
pode se apropriar de aspectos da vida do/a usuário/a que estão implícitos 
na demanda de consultas com especialistas e de serviços como óculos, 
próteses, dentre outros. Tais demandas implícitas ao serem desvendadas 
evidenciam algumas mediações entre as condições e o modo de vida do/a 
usuário/a e sua demanda imediata e devem ser registradas em prontuário. 
Posteriormente, as informações devem ser repassadas aos profissionais de 
saúde da atenção básica para continuidade da intervenção.
 Já nos CAPS, a rotina institucional permite um atendimento 
contínuo dos/as usuários/as. Tomando como exemplo os Centros 
de Apoio Psicossocial para pessoas que usam álcool e outras drogas 
CAPSad, constata-se que muitos/as usuários/as frequentam a instituição 
semanalmente. Eles/as procuram o CAPSad espontaneamente, ou através 
de encaminhamentos realizados pela Atenção Básica, hospitais, Centros 
de Referência em Assistência Social ou pelo judiciário com o intuito de 
caracterizar o tratamento como uma pena alternativa.
 A instituição é planejada para se constituir como espaço de 
acolhimento e tratamento especializado a pessoas que fazem uso de álcool 
e outras drogas e seu processo de trabalho deve se alinhar aos princípios 
e diretrizes do SUS que se subsidiam na saúde coletiva, como respeito da 
autonomia dos/as usuários/as, foco no sujeito e sua vida, integralidade, 
dentre outros. No momento em que o/a usuário/a chega ao CAPSad é 
construído o Plano Terapêutico Singular (PTS), no qual consta o plano de 
tratamento e as atividades institucionais nas quais os/as usuários/as vão se 
inserir, assim como os dias da semana nos quais irão frequentar a instituição. 
O PTS deve ser elaborado conjuntamente com o/a usuário/a, respeitando 
a sua autonomia no planejamento dos cuidados com saúde. A elaboração 
do PTS não deve exigir o rompimento do uso de álcool e outras drogas, no 
entanto, a abordagem dos/as profissionais de saúde pode ser perpassada 
por valores conservadores que moralizam o uso de drogas contribuindo 
para o desrespeito à autonomia dos usuários/as sobre as decisões referentes 
às suas próprias vidas. Para Lancetti (2007) o contrário das drogas não é a 
abstinência, mas a liberdade e a alegria. No entanto, nos termos de Siqueira 
(2010), as abordagens dos/as profissionais de saúde com pessoas que fazem 
uso de álcool e outras drogas são atravessadas pelas concepções jurídicas, 
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religiosas e de saúde em um viés biomédico. A saúde biomédica concebe 
o uso de drogas como doença e a solução é a abstinência; o judiciário 
concebe como contravenção e a solução é a penalização já a religião vê o 
uso de drogas como pecado e a solução é a conversão. Essas concepções 
subjetivadas pelos/as profissionais da saúde em seus processos de vida e de 
formação profissional obstaculizam o desenvolvimento de uma intervenção 
com pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas que seja condizente 
com os princípios e diretrizes do SUS.
 A gestão do CAPSad, conforme preconizada nos documentos 
legais regulamentadores do serviço, também tem sido inviabilizada 
na maioria das instituições porque os/as usuários/as geralmente 
são vistos como sujeitos que merecem punição, por isso, não podem 
decidir sobre suas vidas e menos ainda sobre a gestão do serviço. No 
entanto, os documentos legais informam que a gestão da instituição 
deve ser discutida democraticamente em assembleias realizadas com 
os/as usuários/as e profissionais de saúde. Mas tal recomendação não 
é operacionalizada em grande parte dos CAPSad, nos quais as normas 
institucionais são deliberadas sem a participação dos/as referidos sujeitos 
e, muitas vezes, ferem a liberdade desses na instituição. Por exemplo, 
muitas instituições estabelecem horários para os usuários chegar 
e tomar café, quando se atrasam, perdem esse direito. Ocorre que 
muitos/as usuários/as dormem tarde, caminham 20 km para chegar à 
instituição e em decorrência disso se atrasam, considerando as regras de 
horários estabelecidas institucionalmente. Questões como essa poderiam 
ser discutidas em assembleias favorecendo a mudança das normas 
institucionais com o intuito de melhorar o acolhimento do/a usuário/a. 
Quando demandas como essa são pautadas nas assembleias e modificadas 
na rotina institucional, os CAPSad qualificam os serviços prestados e se 
alinham as suas finalidades definidas em legislação.
 Infere-se que o/a assistente social, a partir de suas abordagens com 
os/as usuários/as, nas quais apreende como a questão social se manifesta 
em suas vidas, pode levar informações sobre modos de vida dos mesmos 
aos outros profissionais de saúde no intuito de superar os entraves 
institucionais supracitados à garantia de direitos aos/as usuários/as. Ou 
seja, é preciso dar visibilidade na instituição aos processos invisíveis que 
produzem expressões da “questão social” na vida dos/as usuários/as. Isso 
pode ser realizado através de instrumentos como reuniões, a liberdade do/a 
profissional realizar tais mediações em seu trabalho está condicionada aos 
limites e possibilidades postos pela realidade objetiva na qual se insere 
que como supracitado sempre deve ser considerada na elaboração de 
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estratégias de ação profissional.
 As principais demandas para os/as assistentes sociais no CAPSad 
são relacionadas ao uso de álcool e outras drogas e as estratégias para 
realização do processo de conhecimento e vinculação com usuários/as 
devem inserir abordagens em momentos de lazer e descontração como 
durante uma partida de sinuca ou de cartas, na pausa para o cigarro após 
almoço, em acompanhamentos dos usuários em caminhadas pelo território 
mais próximo no qual vive, ou em espaços de lazer e convivência da cidade 
como praças, cinemas, praias. Enfim, é preciso superar a concepção de 
que a relação com o/a usuário/a ira ocorrerá necessariamente na sala 
do/a profissional ou nos momentos formais dos grupos existentes na 
instituição. 
 Já a atenção terciária corresponde às atividades prestadas por hospitais 
e centram-se nas práticas de cura e tratamento pautadas nos saberes biomédicos. 
Nesse espaço sociocupacional as intervenções dos/as assistentes sociais 
geralmente encontram a limitação referente ao curto período de tempo no 
qual o usuário/a fica na instituição, o que condiciona a realização do processo 
de conhecimento. Demandas como encaminhamentos para usuários/as 
fazerem carteiras de identidades, busca de familiares, encaminhamentos de 
medicamentos e outros direitos sociais, são atribuídas ao/a assistente social 
nos espaços hospitalares. Tais encaminhamentos requerem a articulação 
setorial com outras instituições que compõem o arranjo organizacional 
do SUS e intersetoriais, visto que durante o processo de conhecimento 
surgem demandas como violência contra crianças, mulheres, uso abusivo 
de álcool e outras drogas, dentre outras que requerem articulações com 
instituições como Conselho Tutelar, CRAS, CAPSad, dentre outras. Um 
ponto importante na intervenção profissional dos/as assistentes sociais, 
que contribui com a integralidade na atenção terciária, é a rigorosa anotação 
de aspectos referentes às condições e modos de vida dos usuários nos 
prontuários e, após a alta hospitalar, o encaminhamento do/a usuário/a 
para a atenção primária, no intuito de favorecer a coordenação do cuidado.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os/as assistentes sociais compreendem as demandas nas quais 
intervém nos espaços sociocupacionais como produtos do modo de 
produção capitalista. Na saúde, as demandas relacionadas à violação 
de direitos a medicamentos e a tratamentos especializados, a violência 
intrafamiliar, ao uso de álcool e outras drogas, a depressão, dentre outras, 
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são apreendidas pelos/as assistentes sociais como decorrentes do modo 
como a sociedade se organiza coletivamente para produzir mercadorias. 
A leitura das demandas de saúde e doença como decorrentes de aspectos 
econômicos, políticos e sociais se constitui como a particularidade do 
serviço social na saúde. Constata-se que tal particularidade do serviço 
social vai ao encontro das propostas e conceitos da saúde coletiva como 
clínica ampliada, integralidade e relação entre determinantes sociais e os 
processos de saúde e adoecimento.
 A partir do arranjo institucional do SUS todos os/as profissionais 
de saúde que atuam nos três níveis de atenção devem considerar a relação 
dos determinantes sociais com os processos de saúde e adoecimento. O 
serviço social contribui com um olhar sobre os aspectos sociais a partir 
da articulação que eles estabelecem com a produção material no modo de 
produção capitalista. Nem todos/as profissionais da saúde vão conceber 
o social a partir desse vetor teórico que se constitui como fundamentos 
teóricos que subsidiam os diagnósticos e intervenções dos/as assistentes 
sociais. Tal compreensão pode auxiliar os/as demais profissionais da 
saúde a identificar os obstáculos para universalizar o direito à saúde e 
para intervir na integralidade das demandas dos/as usuários/as durante a 
vigência do capitalismo que só possibilita a cidadania parcial, nos termos de 
Coutinho (1997). Infere-se que o serviço social subsidia o movimento de 
reforma sanitária com conhecimentos que informam sobre a necessidade 
de revolucionar o capitalismo para garantir condições sanitárias de 
intervenção integral nos determinantes econômicos, sociais, culturais e 
políticos que impactam na saúde e no adoecimento.
 A utilização dos meios de trabalho devem se articular com o 
vetor teórico que ilumina a leitura da realidade e as intervenções. Para 
isso ocorrer, é preciso ter clareza do procedimento a ser realizado no 
primeiro momento da intervenção, que é o processo de conhecimento 
dos processos sociais que estão ocultos em demandas como uso abusivo 
de álcool e outras drogas e falta de autocuidado com a hipertensão, dentre 
outras expressões da questão social que emergem nos processos de 
trabalho nos quais os/as assistentes sociais se inserem no SUS.
 Após tal desvendamento, que possibilita a ampliação do diagnóstico 
sobre as necessidades dos sujeitos para além das demandas imediatas, o/a 
profissional pode redirecionar a intervenção. Por exemplo, a situação de 
um/a usuário/a negligente com os cuidados com a hipertensão pode 
ocultar outros processos sociais que devem ser desvendados na abordagem 
do/a assistente social, pois o/a usuário/a pode estar muito preocupado/a 
com a necessidade de recolher material reciclável o suficiente para sanar as 
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necessidades básicas de sua família e isso mobiliza suas preocupações o/a 
levando a deixar em segundo plano a necessidade de tomar medicamentos 
e de manter alimentação condizente com sua dieta de hipertenso. Esse 
processo de conhecimento da realidade pode ser realizado em conjunto com 
um/a agente comunitário/a, para explicitar as condições e os modos de vida 
do/a usuário/a. Essa ampliação do diagnóstico redireciona a intervenção, 
pois a partir dela o/a agente comunitário/a e os/as outros/as profissionais 
da saúde da ESF, podem realizar abordagens que evitam a moralização da 
falta de autocuidado e insiram os conhecimentos apreendidos sobre suas 
condições e modo de vida no processo de prevenção de adoecimento. 
Também permite o encaminhamento intersetorial para a assistência social 
com fins de inserção em algum programa que possibilite recursos para 
melhorar as condições de subsistência da família. 

Enfim, o desvendamento de aspectos que desencadeiam a 
demanda imediata dos/as usuários/as que acessam os serviços de saúde 
nos três níveis de atenção, permite a ampliação da intervenção propiciando 
um atendimento mais integral das demandas de saúde e de doença. O/a 
assistente social realiza esse processo de conhecimento em todos os 
espaços institucionais, ajustando estratégias para sua realização de acordo 
com as condições objetivas postas pelas instituições. Em decorrência disso 
os produtos das intervenções dos/as assistentes sociais contribuem com a 
materialização de princípios do (SUS) que surgem com o desenvolvimento 
da saúde coletiva no Brasil.

5. REFERÊNCIAS

BOTTOMORE, T.; OUTHWAITE, W. Dicionário do pensamento social do século 
XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.

BRAVO, M. I. Política de Saúde no Brasil. In: Mota, A. E. [et al.] (Orgs.). Serviço 
Social e Saúde: formação e trabalho professional. São Paulo: Cortez, OPAS, OMS, 
Ministério da Saúde, 2006, p. 41-49.

COUTINHO, C. N. Notas sobre cidadania e modernidade. Praia Vermelha. Vol. I, n. 
1, Rio de Janeiro: UFRJ/DP&A, 1997, p. 145-165.

FRACOLLI, L. A.; ELMA, L. P.; GRANJA, G. F.; ERMEL, R. C. Conceito e prática 
da integralidade na Atenção Básica: a percepção das enfermeiras. Rev. Escola de 
Enfermagem da USP, Vol. 45, n. 5, São Paulo, 2011, p 135-141.

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. São Paulo: Cortez, (2001).



291ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL  

LANCETI. A. Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec, 2007.

NUNES, E. D. Saúde Coletiva: história de uma ideia e de um conceito. Saúde e 
Sociedade. Vol3. n. 2, São Paulo, 1994, p 5-21.

OSMO. A.; SCHRAIBER. L. B. O campo da Saúde Coletiva no Brasil: definição e 
debates em sua constituição. Saúde e Sociedade. Vol. 4 n. 2, São Paulo, 2015, p. 205-218.

PAIM, J. S.; ALMEIDA FILHO, N. A crise da saúde pública e a utopia da saúde 
coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000.

PONTES, R. N. Mediação: categoria fundamental para o trabalho do assistente social.  
Cadernos de Capacitação em Serviço Social e Políticas Públicas. Módulo 04: Brasília: 
CEAD, 1999, p. 36-50

ROSEN, G. A evolução da medicina social. In: NUNES, E, (Org.). Medicina Social: 
aspectos teóricos e históricos. São Paulo: Global, 1983. P 25-82.

SILVA, R. D. F. O Serviço Social no NASF: as contribuições do trabalho do assistente 
social para o processo de apoio matricial às Unidades Básica de Saúde realizado pelo 
NASF DE Ijuí. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - 
Curso de Serviço Social, UNIJUÍ, Ijuí, 2011.

SIQUEIRA, D. Construindo a descriminalização. In: Santos, L. M. B. (Org.).Outras 
palavras sobre cuidado de pessoas que usam drogas. Porto Alegre: Ideograf  / 
Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, 2010.

TURCK, M. G. M. O lugar do método na formação e na intervenção profissional 
em serviço social. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Faculdade de Serviço Social, 
Porto Alegre, PUCRS, 2008.




