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Resumo:o presente artigo apresenta algumas aproximações acerca do processo de 
supervisão de campo no estágio supervisionado curricular obrigatório em Serviço Social, 
apontando os principais desafios postos para sua efetivação, em tempos de crise estrutural 
do capital. Para tanto, busca-se, de modo geral, analisar os principais impactos das 
estratégias de superação da crise estrutural do capital, através do processo de 
reestruturação produtiva e da adoção da política neoliberal para o Serviço Social, em 
particular, sobre a formação, o exercício profissional e o processo de supervisão de campo, 
diante das mudanças no mundo do trabalho, o sucateamento do ensino superior público e 
sua mercantilização. 
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Abstract: The present article presents some approximations about the process of 
supervising the field in the compulsory curricular supervised stage in Social Work, pointing 
out the main challenges posed for its effectiveness in times of structural capital crisis. In 
order to do so, it is generally sought to analyze the main impacts of strategies to overcome 
the structural crisis of capital through the process of productive restructuring and the 
adoption of the neoliberal policy for Social Service, in particular, on training, Professional 
practice and the process of field supervision, in the face of changes in the world of work and 
the scrapping of public higher education and its commercialization.  
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O artigo ora apresentado é resultado das primeiras aproximações ao objeto de estudo da 

nossa dissertação de mestrado, que será apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) no ano em curso. Nesta 

dissertação pretendemos apresentar os resultados da pesquisa, ora em fase de conclusão, 

sobre o processo de supervisão de campo no estágio supervisionado curricular obrigatório 

em Serviço Social, inserido em uma conjuntura de crise do capital, a partir das produções 

teóricas dos periódicos mais expressivos da categoria profissional, Revista Serviço Social e 

Sociedade e Temporalis,   sobre a suapervisão de campo no estágio supervisionado 

obrigatório em Serviço Social, após a promulgação da Política Nacional de Estágio (PNE) 

em 2010. 

Como parte constituinte e constitutiva da formação profissional em Serviço Social, o estágio 

tem como objetivo principal a construção e o desenvolvimento de competências e 

habilidades para a efetivação da prática profissional do assistente social. Para tanto, prevê 

supervisão sistemática do supervisor acadêmico e supervisor de campo, basilar durante 

todo o processo. Conforme as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996: 

O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória que se 
configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional, 
objetivando capacitá-lo para o exercício 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 
pelas unidades de ensino e organizações que oferecem estágio (ABEPSS, 
1996, p.33). 

O Estágio somente ganhou centralidade a partir da implementação das Diretrizes 

Curriculares de 1996, sendo considerado um momento crucial para a formação, 

necessitando, portanto, de um maior aprofundamento nos estudos sobre essa temática. Nos 

últimos anos o tema tem ganhado um amplo espaço nos debates, destacando seu papel e 

sua importância para formação profissional, como aponta Ortiz (2014), principalmente em 

decorrência da significativa ampliação do número de profissionais e também do intenso 

processo de precarização que vem sofrendo o ensino superior.  

Em 2008, com a criação da Resolução nº 533 do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), que regulamenta a supervisão direta do estágio, o papel de cada sujeito envolvido 

nesse processo (estagiário, supervisores acadêmico e de campo), bem como o da unidade 

acadêmica e o da instituição campo de estágio foram definidos de maneira mais clara, 

contribuindo, assim, para o melhor entendimento e desenvolvimento do processo de estágio. 

Outro avanço fundamental, que possibilitou uma melhor organização do processo de 

estágio, foi a implementação da PNE, frente à necessidade da efetivação de um estágio de 

qualidade, diante dos desafios enfrentados pela formação profissional com o crescimento do 
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número de instituição de ensino à distância, a precarização do trabalho dos assistentes 

sociais e o sucateamento da Universidade Pública.  

A PNE trouxe a definição do estágio supervisionado obrigatório e do não-obrigatório, 

orientado pela criação da lei 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá 

outras providências. De acordo com o exposto na PNE: 

 

O estágio supervisionado curricular-obrigatório vincula-se ao projeto 
político profissional e à perspectiva legal, evidenciada pelos ditames do 
Código de Ética Profissional (1993), da Lei de Regulamentação da 
Profissão (1993) e da Resolução 533/2008 do CFESS, e está ancorado nas 
Diretrizes Curriculares da ABESS (1996) [...] enquanto O estágio 
supervisionado curricular não-obrigatório, preconizado pela Lei 
11.788/2008, se configura no curso de Serviço Social como atividade 
complementar, de caráter opcional, se assumido pela UFA em seu projeto 
pedagógico. (ABEPSS, 2010, p.17, grifo nosso). 

 

Portanto, o estágio supervisionado curricular obrigatório é um componente curricular, pré-

requisito para a formação em Serviço Social, orientado pelas Diretrizes Curriculares de 

1996, enquanto que o estágio não-obrigatório, se estabelecido pelo Projeto Pedagógico do 

Curso, se configura como uma atividade complementar. Vale destacar que o estágio 

supervisionado curricular não-obrigatório deve seguir os mesmo princípios do obrigatório, 

com a realização da supervisão direta acadêmica e de campo. 

A supervisão de campo, enquanto parte essencial desse processo corresponde ao 

acompanhamento direto das atividades práticas desenvolvidas pelo estagiário na instituição, 

sendo o supervisor de campo responsável pela inserção e acompanhamento, bem como a 

orientação e avaliação do estudante no campo de estágio em conformidade com o plano de 

estágio, devendo ser realizada sempre em articulação com a supervisão acadêmica. 

O Serviço Social, enquanto uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, 

não está isento das determinações sócio históricas postas pelo grande capital. Inserido 

nessa conjuntura de crise estrutural, está perpassado por inúmeras problematicas, que 

comprometem significativamente a formação de qualidade que defende a categoria 

profissional , bem como o desenvolvimento do exercício profissional, atingindo o estágio 

spervisionado e, consequentemente, a supervisão de campo, objeto do presente trabalho. 

Nesse sentido, o trabalho ora apresentado tem como escopo analisar as principais inflexões 

da crise estrutural do capital para supervisão de campo no estágio supervisionado curricular 

obrigatorio em Serviço Social, crise essa que, segundo Mézáros (2002), se arrasta desde os 

anos de 1970 até os dias atuais. 
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Para tanto, tomamos como método orientador dos nossos estudos o crítico-dialético, pois, 

acreditamos ser o único capaz de apreender a particularidade do objeto inserida numa 

realidade social, que é uma totalidade rica em contradições, próprias de um processo 

histórico que se desenvolve com o protagonismo dos sujeitos sociais, os quais, sob 

determinadas condições históricas, respondem, configurando um modo de ser da 

supervisão de campo.  

O trabalho encontra-se dividido em duas partes, tendo em vista os limites de um artigo, na 

primeira parte trazemos uma análise geral sobre as transformações societárias ocorridas a 

partir da década de 1970, algumas estratégias de recuperação e enfrentamento da crise do 

grande capital e suas consequências para o Serviço Social; na segunda parte nos 

deteremos mais no estágio supervisionado curricular obrigatório, especialmente na 

supervisão de campo e seus principais desafios. 

2 A CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL, ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO E 
SUAS INFLEXÕES NO SERVIÇO SOCIAL  

 

Segundo Marx (2008), o modo de produção capitalista cria barreiras a sua própria 

expansão. Para superá-las, realiza movimentos restauradores, que ciclicamente colocam 

novas barreiras à valorização do capital.  As crises cíclicas do capitalismo são constitutivas 

do próprio sistema, que marcam muitas mudanças dentro da organização social, entretanto, 

não apontam para o fim da sociedade capitalista. 

A partir da década de 1970, o capitalismo passou a vivenciar uma crise com 

características nunca antes vistas, com traços inéditos em relação às crises anteriores, 

denominada por alguns autores, referência para o Serviço Social, como crise estrutural 

(Mézáros, 2002) e crise sistêmica (Netto, 2012), que vem se manifestando com 

repercussões em todos os âmbitos da sociedade.  

De acordo com Mézáros (2002), a crise iniciada nos anos 1970 possui um caráter global, de 

alcance mundial e de longa duração. Tais características se devem ao intenso processo de 

globalização e mundialização que vivenciamos hoje, o que possibilitou ao capital alcançar os 

mais longínquos recantos do mundo. 

Nas palavras de Netto (2012, p. 415),  

[...] a chamada crise sistêmica, que não é uma mera crise que se manifesta 
quando a acumulação capitalista se vê obstaculizada ou impedida. A crise 
sistêmica se manifesta envolvendo toda a estrutura da ordem do capital. 
(Grifos do autor) 
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Logo, segundo o autor supracitado, a referida crise e as estratégias utilizadas para sua 

superação vêm provocando transformações societárias em todos os âmbitos da vida social, 

ou seja, no econômico, político, social e cultural. 

No que diz respeito ao âmbito econômico observa-se a inúmeras mudanças, uma delas está 

relacionada à organização da produção, baseado no Toyotismo3, cujas principais 

características são a flexibilização e a desregulamentação do trabalho.  No mundo do 

trabalho, observa-se um crescimento desmedido da terceirização e precarização das 

condições de trabalho, desemprego estrutural em grande escala, a compressão dos salários 

e o ataque aos direitos trabalhista. 

Observa-se que surgem novas formas geradoras de valor, segundo Antunes (2012), 

combinando novas e velhas estratégias de apropriação da mais-valia absoluta e relativa e, 

com isso camuflando a superexploração do trabalho, a exemplo do cooperativismo, 

empreendedorismo, voluntarismo e a informalidade.  

No que tange ao âmbito político e social, há uma nítida transformação nas classes sociais 

com a urbanização, a “dessindicalização”, fragmentação do proletariado e a emergência de 

novos movimentos sociais (NETTO, 2012).  

Além disso, há uma redefinição do papel do Estado, que tem repercutido negativamente nas 

politicas sociais, as quais sofrem um verdadeiro desmonte com a implantação do projeto 

neoliberal “como uma reação teórica e política veemente contra o Estado intevencionais e 

de bemestar” (ANDERSON, 1995, p.09), através da privatização das políticas de saúde, 

previdência e educação, em contrapartida a expansão da política de assistência social de 

maneira focalizada, assistencialista e imediatista. 

Com relação ao plano ídeocultural, verifica-se a emergência do ideário pós-moderno4 e com 

ele a valorização do imediato, do efêmero, do superficial, do individualismo e promoção da 

sociedade do consumo, funcional ao capitalismo. O pensamento pós-moderno invade todos 

os espaços da sociedade e chega ao Serviço Social a partir da reinvindicação do pluralismo 

e a negação do marxismo, que no entendimento desse pensamento não dá mais conta de 

explicar a complexidade da sociedade contemporânea. 

                                                 
3 O toyotismo é um modelo de produção japonês, adotado e difundido nos anos de 1970, que tem 
como características a flexibilização da produção, relações mais flexíveis de trabalho, uma nova 
forma de gestão e controle do trabalho, contribuindo para o crescimento da terceirização, e o que 
Giovane Alves (2000) “chama de novo (e precário) mundo do trabalho”. 
 
4 A pós-modernidade tem no cotidiano o principal fundamento para suas construções, e assim o 

aprisionam de forma imediatista, fragmentada, a-histórica, acrítica, negando completamente a razão 
dialética e a totalidade. Está voltada para razão instrumental e analítica, reatualizando o 
conservadorismo profissional, através de práticas imediatistas, acríticas e sem nenhum tipo de 
reflexão acerca das demandas postas (SANTOS, 2005). 
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Em síntese, essa conjuntura desencadeia intensas transformações e mudanças na estrutura 

societária, envolvendo a totalidade da vida social, através do processo de reestruturação 

produtiva e a implantação do projeto neoliberal que prevê a redefinição do papel do Estado 

e tem como base o tripé: flexibilização, desregulamentação e privatização, que consistem, 

respectivamente, na flexibilização da produção e das relações de trabalho; 

desregulamentação das relações de comércio e circuitos financeiros; e a privatização do 

patrimônio público (NETTO, 2012). 

No Brasil, essa crise assume níveis ainda mais desastrosos, em decorrência do seu caráter 

dependente e subalterno, seguindo “a risca” as determinações do Banco Mundial (BM). Foi 

e continua sendo promovido um verdadeiro desmonte dos direitos sociais conquistados pela 

classe trabalhadora, através da adoção do ideário neoliberal. 

O neoliberalismo foi adotado no país durante a década de 1990 no governo de Fernando 

Collor de Melo (1990-1992), mas teve maior expressividade e aprofundamento a partir do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), quando foi elaborado o Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), pelo então Ministro Bresser Pereira. Esse 

Plano trouxe uma série de medidas que deveriam ser adotadas pelo Estado, justificadas 

pela necessidade de enfrentar a instabilidade econômica e política vivenciada, bem como 

diminuir as dívidas externas e internas que impediam, segundo seu idealizador, o 

desenvolvimento econômico do país. O plano, pois, propunha um pacto que previa a 

liberalização comercial, as privatizações e a estabilização monetária (BEHRING, 2008). 

No entanto, conforme Bering (2008) evidencia-se que o PDRE não alcançou tais objetivos. 

Ao contrário do que foi proposto, intensificaram-se as medidas de flexibilização, aumento 

significativo das dividas, uma ampla abertura comercial, as empresas estatais vendidas a 

preços muito baixos e, sobretudo, uma desregulamentação do trabalho, especialmente, no 

que diz respeito às relações contratuais de trabalho, elevando ainda mais as taxas de 

desemprego no Brasil5. 

Assim, ao colocar em cena o processo de privatização e transferir a prestação de alguns 

serviços de responsabilidade do Estado para o setor privado, dentre outros, tem-se o que 

Bering (2008) denominou de “contrarreforma”6 do Estado brasileiro,  desencadeando um  

                                                 
5 De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil houve 

um crescimento de 52,8% do número de desempregados do ano de 1993 para 2000 (BEHRING, 

2008). 

6 Expressão usada por Behring (2008, p.24), por entender que as transformações ocorridas na 

década de 1990 não se tratam de uma simples reforma, como já aconteceu em tempos passados, 
mas uma contrarreforma “dado seu atual caráter fortemente destrutivo e regressivo, bastante 
diferente das „fugas para frente‟ do desenvolvimentismo”. 
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processo de agravamento das condições de vida e de trabalho. Portanto, o que 

verificamos é um verdadeiro desmonte dos direitos sociais, garantidos pela Constituição 

Federal de 1988, conquistados através de lutas árduas dos trabalhadores. 

Inseridos nos mais  diversos espaços sociocupacionais, os assistentes sociais têm o 

desenvolvimento de suas atividades bastante comprometidas, diante do aumento e o 

surgimento de novas demandas , que geram a necessidade de novas respostas 

profissionais . Em contrapartida, verifica-se a redução dos custos com o social, o 

sucateamento das políticas sociais em detrimento do incentivo ao setor privado, 

consequentemente há uma redução no número de funcionários, precários contratos de 

trabalho, sobrecarga de atividades, inexistência de recursos materiais, a não garantia de 

uma formação continuada, entre outros. 

Como consequência também das estratégias de recuperação e superação da crise ora em 

curso, verificamos um intenso processo de privatização da educação, principalmente do 

Ensino Superior, através do repasse de recursos públicos para o setor privado e 

sucateamento do ensino público, iniciado ainda nos governos de FHC (1995-2002) e dado 

continuidade nos governos Lula (2003-2011) e Dilma (2012-2015) através de vários 

programas, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)7 implantado em 2001 e o 

Programa Universidade para Todos (ProUni)8, os quais  propõem a destinação de  recursos 

públicos para a iniciativa privada,  com o argumento de expansão e universalização do 

acesso ao ensino superior, em contrapartida as instituições que aceitam fazer parte do 

Programa são isentas de impostos. 

Logo, o Ensino Superior Público não ficou isento dessa lógica, o mesmo vem sofrendo um 

intenso processo de sucateamento e precarização, principalmente após a implantação do 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)9 que tem 

como objetivo a expansão e ampliação do número de vagas e a permanência dos 

estudantes nas Universidades Federais. No entanto, o governo ampliou o número de vagas, 

                                                 
7 Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 , é o programa do Ministério da Educação que 

financia cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes) Disponível em: www.mec.gov.br. Acesso em: 07/06/2015. 
 
8 O ProUni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específicas, em instituições de ensino superior privadas. 
Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela lei 11.096, em 13 de janeiro de 2005 
oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa. 
Disponível em: www.mec.gov.br. Acesso em: 07/06/2015. 
 
9 Implantado através do Decreto nº 6.096/2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), busca ampliar o acesso e a permanência na 
educação superior. A meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a 
partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Disponível 
em: www.mec.gov.br. Acesso em: 07/06/2015.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260compilado.htm
http://www.mec.gov.br/
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mas não possibilitou as necessárias condições para que essa formação aconteça com 

qualidade, pois não há número de professores suficientes, muitas vezes as estruturas físicas 

das universidades são precárias e não há vagas suficientes nos programas de assistência 

estudantil. 

Foi nessa conjuntura que emergiu e se expandiu o ensino à distância. O Serviço Social, 

juntamente com Administração e Pedagogia, vem sendo o curso mais ofertado por essas 

instituições, em decorrência do seu baixo custo.  Com essa modalidade de ensino observa-

se um intenso processo de massificação do ensino e a certificação em grande escala; 

ausência de vivência acadêmica; inexistência da relação ensino, pesquisa e extensão; 

descumprimento dos princípios, diretrizes e determinações que estão postas principalmente 

nas Diretrizes Curriculares de 1996 que norteia a formação profissional, da Resolução nº 

533 e da PNE que regulamentam e organizam o estágio supervisionado curricular 

obrigatório em Serviço Social (SANTOS & ABREU, 2013). 

Como expressões concretas das transformações societárias aqui mencionadas, verificamos 

a exigência de um determinado perfil de trabalhador (dócil, polivalente, passivo), que se 

submeta a qualquer condição de trabalho e seja um “colaborador” do grande capital. E, no 

que diz respeito à Educação, há um intenso processo de precarização e mercantilização 

principalmente do Ensino Superior. 

Essa conjuntura impacta diretamente o Serviço Social, tanto no âmbito da formação 

profissional, com o sucateamento da Universidade Pública, as precárias condições de 

trabalho e a expansão dos cursos em instituições privadas e a distância de qualidade 

duvidosa, bem como o exercício profissional, com o agudizamento das expressões da 

“questão social”10, a sobrecarga de trabalho, formas precárias de contrato de trabalho, falta 

de recursos humanos e materiais, a não garantia da formação continuada, os baixos 

salários, retorno ao conservadorismo, dentre outros.  O desenvolvimento da supevisão de 

campo no estágio supervisionado curricular obrigatorio em Serviço Social é bastanto 

comprometiva em decorrência dos diversos problemas aqui apontados. É sobre ela que 

passaremos a tratar no próximo tópico 

 

                                                 
10De acordo com Iamamoto (2008, p.147), a questão social é definida como um conjunto de 

problemas sociais, econômicos e políticos, e na contemporaneidade tem como principais expressões 

“[...] o retrocesso do emprego, a distribuição regressiva de renda e a ampliação da pobreza, 

acentuando as desigualdades nos estratos socioeconômicos, de gênero e localização geográfica 

urbana e rural, além de queda nos níveis educacionais dos jovens”. 
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3. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL E OS DESAFIOS PARA 
EFETIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE CAMPO 

 

Como parte do processo de formação profissional, o estágio é impactado por essa 

conjuntura, consequentemente a supervisão, tanto acadêmica como de campo, se 

colocando como um dos grandes “nós” a ser enfrentado pela categoria. 

No que tange a supervisão de campo os principais desafios apontados por Lewgoy (2010), 

são: a sobrecarga de trabalho do profissional; a não garantia de tempo hábil para realização 

da supervisão, o que acaba por suprimir a reflexão sobre as atividades desenvolvidas e 

acompanhadas pelo estagiário, sendo reduzida ao ensino da prática; as precárias formas de 

contratação e não garantia de concurso público, gerando a grande rotatividade de 

profissionais e a descontinuidade dos trabalhos realizados e a lógica de ver o estagiário 

como mão de obra barata, colocando-o como parte do quadro de funcionários e lhe 

delegando a realização de atividades que não devem ser feitas por ele. 

Como apontado anteriormente, uma grande problemática enfrentada pelo Serviço Social é a 

expansão desmedida dos cursos à distância, de qualidade duvidosa, colocando em risco a 

qualidade da formação profissional, por muitas vezes não garantir a supervisão sistemática 

no momento do estágio supervisionado, além disso, verifica-se que se configura como uma 

das maiores problemáticas do ensino à distância, tendo em vista que as denúncias sobre 

estágio nessa modalidade chegam aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 

em grande número, por exemplo, casos de supervisores de campo com número excessivo 

de estagiários e muitos casos de alunos sem a supervisão direta de um assistente social, 

conforme destaca o documento sobre a incompatibilidade entre graduação à distância e 

Serviço Social. 

Portanto, há uma profunda precarização das condições de trabalho que tem interferido 

diretamente no processo de supervisão de campo, desencadeada pelas transformações no 

mundo do trabalho, as restrições orçamentárias das políticas sociais em detrimento do 

aumento significativo das demandas, além da dificuldade da mobilização desses 

supervisores, pois as instituições empregadoras dificultam a liberação desses profissionais, 

não garantindo o direito da formação continuada (LEWGOY, 2010). 

Dessa forma, para tratar de supervisão em estágio em Serviço Social é necessário ter 

clareza de que estamos diante de uma realidade complexa, dinâmica e bastante 

contraditória, como denominam Santos e Abreu (2013) uma “convergência perversa”, pois 

[...] há uma complexidade que não pode ser ignorada nas análises e ações 
que envolvem a supervisão de estágio, pois ela se apresenta diante do que 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

podemos denominar como convergência perversa, ao reunir em seu 
processamento a precarização das condições de trabalho (do trabalho geral 
e específico da área), a mercantilização da educação superior e o 
aprofundamento da questão social, características fundamentais desta 
curva histórica de crise do capital que acentua a superexploração do 
trabalho (p.84-85). 

 

No entanto, como alerta Netto (2012, p.426): “Os trabalhadores, como o demonstra uma 

experiência histórica bissecular, não caminham bovinamente para o matadouro”, então, a 

categoria do Serviço Social, junto às entidades representativas (ABEPSS, CFESS, CRESS 

e ENESSSO) vem resistindo as ofensivas do capital. 

São exemplos de grandes lutas e conquistas da categoria profissional a Campanha 

“Educação não é Fast-food: diga não à graduação à distância em Serviço Social” que busca 

a defesa por uma educação presencial, gratuita e de qualidade e se opõe a expansão sem 

precedentes do ensino à distância em Serviço Social; o Projeto ABEPSS Itinerante 

“Fortalecer as estratégias político-pedagógicas de enfrentamento à precarização do ensino 

superior, por meio da difusão ampla dos princípios, conteúdos e desafios colocados para a 

consolidação das Diretrizes Curriculares” (ABEPSS) e a própria construção da PNE, que 

resulta de um trabalho coletivo da categoria e constitui uma forma de enfrentamento da 

precarização do ensino superior, expresso na elaboração do “Plano de Lutas em Defesa 

do Trabalho e da Formação e contra a Precarização do Ensino Superior”11.  

Podemos destacar ainda, a construção dos Parâmetros e subsídios para Atuação do 

Assistente Social nos diferentes espaços (Assistência Social, Saúde, Educação e Judiciário) 

e também a importante conquista da jornada de trabalho de 30 horas sem redução salarial 

regulamentada pela Lei nº 12.317 de 27 de agosto de 2010. Ganhos que contribuem para o 

fortalecimento do nosso projeto profissional e também o projeto de sociedade que 

pretendemos: livre de toda e qualquer forma de dominação. 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, inferimos que a crise estrutural do capital atinge a totalidade da vida 

social e traz consequências drásticas para classe trabalhadora que tem seus direitos 

subtraídos em detrimento do crescimento da concentração da riqueza nas mãos de poucos. 

                                                 
11 Plano realizado pela ABEPSS, ENESSO e o conjunto CFESS/CRES através do GT Trabalho 
e Formação Profissional durante o Encontro Nacional CFESS/CRESS em 2008 com objetivo de 
“Sistematizar atividades já realizadas pelo conjunto CFESS/CRESS e pelas entidades nacionais 
de Serviço Social, bem como construir novas estratégias de enfrentamento à precarização do 
ensino superior e subsidiar a realização de ações coletivas em defesa da formação e do  exercício 
profissional com qualidade” (CFESS, 2009, p.01). 
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.  

Não estando isento da dinâmica dessa atual conjuntura, o Serviço Social como profissão 

inserida na divisão social do trabalho sofre grandes inflexões, com interferências tanto no 

processo de formação como também no exercício profissional.  

No que tange a supervisão de campo, concluímos que vem sento afetada através da 

sobrecarga de trabalho dos profissionais, o que dificulta a realização do acompanhamento 

efetivo do estagiário, sem tempo para reflexão sobre as atividades realizadas no campo de 

estágio; o desmonte dos direitos sociais e a redução dos investimentos nas políticas 

sociais, incidindo sobre os espaços de atuação do assistente social, que trabalha sem 

recursos humanos e materiais suficientes e os precários contratos de trabalho, provocando 

a grande rotatividade de profissionais e a descontinuidade dos trabalhos desenvolvidos na 

instituição. 

Portanto, a formação e o exercício profissional encontram-se bastante comprometidos 

diante da lógica de mercantilização da vida social no capitalismo, com o crescimento 

desmedido de instituições de ensino privado e a distância de qualidade duvidosa, as 

transformações no mundo do trabalho com a precarização das relações e condições de 

trabalho, o sucateamento das políticas sociais que inviabiliza a efetivação do processo de 

supervisão de campo, diante da sobrecarga de trabalho, as exigências de respostas cada 

vez mais imediatas, sem análise concreta da realidade, bem como a efetivação das 

Diretrizes Curriculares de 1996, da Resolução nº533 e da PNE. 

Com o objetivo de contribuir para estudos futuros, é importante destacar que apesar dos 

avanços conquistados com a implementação da Resolução nº533 e da PNE, a produção 

acerca do estágio supervisionado em Serviço Social, principalmente no que diz respeito a 

supervisão de campo é escassa, ficando suas discussões restritas aos debates gerais 

sobre o estágio, com ênfase maior sobre a supervisão acadêmica. 
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