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RESUMO 

O estágio supervisionado em Serviço Social é uma atividade da formação profissional de 

construção de conhecimentos coletivo que envolve supervisor de campo, supervisor 

acadêmico e estagiário, necessariamente. É um processo que perpassa dialeticamente pela 

realidade cotidiana da formação e do exercício profissional. A partir da experiência de 

estágio busca-se refletir sobre as ações desenvolvidas pelo Serviço Social na atenção 

terciária em saúde, articulando com o que preconiza os Parâmetros para a atuação na 

saúde, e os limites institucionais, os desafios profissionais e a construção de possibilidades 

coerente com projeto ético político.  

 

Palavras Chaves: Serviço Social; política de saúde; estágio 
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ABSTRACT 

The supervised training in Social Work is an activity of training of building collective 

knowledge surrounding field supervisor, academic supervisor and trainee necessarily. It is a 

process that permeates the everyday reality dialectically training and professional practice. 

From the internship experience seeks to reflect on the actions developed by social work in 

tertiary health care, linking with which establishes the parameters for performance in health, 

and institutional boundaries, professional challenges and building coherent possibilities with 

political ethical project. 
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INTRODUÇÃO:  

 A questão social como ponto de partida para a compreensão da sociabilidade 

capitalista consiste no embate entre os interesses do capital e do trabalho. É a questão 

central que explica tanto a produção e a reprodução da riqueza social, monopolizada pela 

classe dominante, quanto à produção e à reprodução da pobreza do trabalhador. O Serviço 

Social se insere na divisão social e técnica do trabalho a partir das desigualdades sociais 

causadas pelas implicações da sociedade capitalista, mais especificamente a partir da 

intervenção do Estado, via políticas sociais e serviços sociais, frente às expressões 

advindas desta questão social. Nessa direção, compreender as transformações que se 

deram no âmbito do Estado, seus posicionamentos frente à questão social, suas prioridades 

e interesses, é também compreender as possibilidades e os limites para a atuação 

profissional via políticas públicas. 

O método dialético de Marx e sua teoria parte da realidade concreta e material para 

compreender os fenômenos sociais, suas causalidades e determinações num movimento 

histórico, bem como direciona possibilidades para a mudança da dinâmica societária. Ele 

também dá ao Serviço Social uma direção que permite uma melhor compreensão da vida 

social. 

A profissão sofre com os limites e desafios impostos na sociedade, seja na formação 

ou no exercício profissional, pois se apresenta com uma ação contra-hegemônica no 

movimento de contraconsciência burguesa. O Assistente Social, possuidor da força de 

trabalho, se insere nos processos de trabalho, enquanto trabalhador assalariado, o que 

atribui condições de exploração e precarização à profissão, situada enquanto classe 

trabalhadora. Nas palavras de Iamamoto e Carvalho (2005, p. 79-80), a profissão é 

observada:  

[...] como realidade vivida e representada na e pela consciência de seus a gentes 
profissionais expressa pelo discurso teórico-ideológico sobre o exercício profissional; 
a atuação profissional como atividade socialmente determinada pelas circunstâncias 
sociais objetivas que conferem uma direção social à prática profissional, o que 
condiciona e mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus agentes 
individuais. 
 

O estágio supervisionado em Serviço Social trata-se de uma importante atividade da 

formação profissional, pois possibilita o contato do estudante com a realidade concreta, 

podendo, desenvolver habilidades e competências com vistas à transformação do cotidiano 

conservador. O processo de ensino-aprendizagem entre estagiário e supervisores 

acadêmico e de campo, permite desenvolver competências a partir dos fenômenos sociais 
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concretos que demandam ao profissional estratégias de intervenção, tendo em vista a 

articulação teoria e prática. 

Para tanto buscaremos em primeiro momento discutir o Sistema Único de Saúde 

(SUS) no âmbito da reforma e contrarreforma do Estado, e o trabalho do Assistente Social 

nesse contexto. Logo após discutiremos o estágio supervisionado como uma possibilidade 

de articulação prático-formativa no cenário da precarização da formação e do trabalho 

profissional, e por fim, socializaremos como se dá o processo de ensino-aprendizagem do 

estagiário na atenção terciária de saúde no contexto de precarização e desmonte das 

políticas públicas brasileiras, condição que fragiliza o agir profissional e o Projeto Ético-

político do Serviço Social. 

 

1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DA REFORMA E 

CONTRARREFORMA DO ESTADO E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

O movimento da reforma sanitária brasileira foi extremamente importante frente às 

articulações dos movimentos sociais e espaços coletivos, bem como a consolidação dos 

espaços institucionalizados de participação social como forma de resistência e luta para a 

efetivação do Sistema Único de Saúde- SUS. 

Este movimento teve como viés de discussão, mobilização e efetivação as 

conquistas democráticas no âmbito da saúde, agindo como a denominação de ações de 

vários partidos, organizações profissionais e movimentos populares que buscavam elaborar 

uma política de saúde de caráter universal, com uma concepção mais ampliada de saúde 

que se expressasse em termos de direito social de componente de cidadania.  

Um marco principal deste movimento foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

ocorrida em 1986, que resultou na aprovação da emenda popular que responsabilizava o 

Estado pelo cuidado à saúde do cidadão.  Neste período a questão da saúde pública é 

fortemente requerida por meio da urgência do SUS e da Reforma Sanitária. 

 

A Reforma Sanitária tem como uma de suas estratégias o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, articulados ao 
movimento popular. Sua preocupação central é assegurar que o Estado atue em 
função da sociedade, pautando-se na concepção de Estado Democrático e de 
direito, responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela saúde. O controle 
social por meio de um de seus mecanismos, os conselhos e conferências foi uma 
das inovações deste projeto. (BRAVO, 1999, p.93). 

 

Assim, o movimento reverberou no artigo 203 da Constituição Federal de 1988 que 
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integrou a Saúde como política de seguridade social, juntamente com a assistência social, 

como política pra quem dela necessitar, e com a previdência social, com caráter contributivo. 

A saúde foi regulamentada pelas leis orgânicas nº. 8.080/90, que define a organização da 

assistência à saúde e nº. 8.142/90, que define as prerrogativas dos conselhos e 

conferências. 

Nessa perspectiva, o SUS se destaca pelos fundamentos de democratização do 

acesso, de universalização das ações, e pela adoção de um novo modelo assistencial 

pautado na integralidade e equidade das ações, na democratização das informações e 

transparência no uso de recursos e ações do governo, e pela descentralização com controle 

social democrático e participativo. Quanto à integralidade da assistência, os serviços de 

saúde e a formulação de estratégias de proteção, promoção e prevenção em saúde se 

articulam em um complexo sistema de atendimento, que, de acordo com a lei 8080/90, 

atendem o usuário de forma integral e continuada, seja nos serviços de atenção primária 

(Unidades Básicas de Saúde/UBS), seja na atenção secundária (Unidade de Pronto 

Atendimento em Saúde/UPA e Unidade Regional de Saúde/URS) ou terciária (Hospitais). 

 Porém na década de 1990, com os avanços neoliberais, obtêm-se um retrocesso de 

algumas lutas já travadas e anteriormente ditas como vencidas. Retomando então o cenário 

da filantropia, terceirização e mercantilização da política de saúde, ideário que vem se 

mantendo aquecido ainda na cena atual com o sucateamento da saúde, e direcionamento 

neoliberal incorporada às políticas públicas, enfraquecendo o movimento sanitário que dava 

sinais de perda de organicidade política com o projeto de reforma sanitária, pondo em xeque 

sua credibilidade. 

 Atualmente é bem explicito esse apelo mercadológico e neodesenvolvimentista 

advindo do sistema econômico vigente. Trajado com uma possibilidade de melhores 

serviços para um SUS que “não deu certo”, é inserido nos Hospitais Universitários uma 

empresa (mesmo que pública) de direito privado em sua administração. O que solapa os 

princípios do SUS e retoma para o campo da política de saúde o embate histórico entre o 

Movimento de Reforma Sanitária e o Movimento Privatista da Saúde que se manifestam 

pelas contradições entre público e privado, universalização e focalização, entre o modelo 

clínico biomédico e o modelo biopsicossocial, materializando um SUS cada vez mais 

distante daquele legalmente instituído. 

 Para tanto, é preciso compreender a saúde no sistema capitalista e o que ela 

realmente significa. Entender que ela é mantida para a manutenção de condições físicas, 

mentais e sociais para a reprodução da força de trabalho, observar que a assistência à 

saúde é também uma necessidade objetiva para a produção e reprodução da própria vida 
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social, no sentido da prestação de serviços para a manutenção das condições mínimas para 

a reprodução da força de trabalho.  

De acordo com Faleiros (2009, p. 70), as políticas sociais são vistas de forma 

contraditória, “pois interferem diretamente na valorização e na validação da força de 

trabalho, como mercadoria especial, produtora de mais-valia, [mas também] compreendem o 

indivíduo como sujeito de direitos no pacto da cidadania democrática”. 

Nesse sentido a concepção de saúde, enquanto política social está imbricada na 

própria contradição de interesses, luta de classes, e antagonismo do modo de produção 

capitalista, e o trabalho do Assistente Social, nesse contexto, passa a ser mediatizado por 

essas contradições imanentes da sociedade capitalista. 

 

1.1 Trabalho profissional na Política de Saúde 

 

 O assistente social ao executar seu trabalho busca como finalidade imprimir 

respostas às expressões da questão social a partir de políticas sociais estabelecidas. Para 

tanto, ele se insere nas relações de trabalho que sofrem alterações constantes, devido à 

estrutura do sistema capitalista que visa à consolidação e ampliação do poder e do lucro, e 

em contrapartida desvaloriza e destrói o ser humano, mantendo-o quanto é necessário para 

a reprodução. 

O homem se insere na categoria trabalho na condição de possuidor da força de 

trabalho, e que se integra neste sistema para garantir sua subsistência e gerar lucro para os 

donos dos meios de produção. O mundo do trabalho preconiza o ser humano que se dedica 

somente ao trabalho com carga horária excessiva, sem questionamento e com a perspectiva 

de lucro. Assim o trabalho passa a responder as demandas excessivas, e o trabalhador 

passa a realizar suas tarefas de maneira tecnicista e passiva, atendendo às demandas 

impostas. 

O assistente social que realiza seu trabalho reduzido às respostas de demandas, 

sinaliza a imersão às práticas instrumentais aliadas ao manejo procedimental dos 

instrumentais técnicos operativos da profissão o que pode levar o profissional a não se 

reconhecer em seu trabalho e ainda não reconhecer os pressupostos legais e princípios 

fundamentais da profissão, deixando de lado o compromisso ético-político com a 

emancipação do individuo. 

 A Lei n. 8662/93 (BRASIL, 1993) que regulamenta a profissão e o Código de Ética 

profissional são instrumentos essenciais na formulação da busca pela autonomia do usuário 

e do profissional. No entanto, em decorrência das características estruturais do capitalismo 
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contemporâneo o trabalho do Assistente Social na saúde, em equipe multiprofissional, tem 

como maior desafio assegurar ao profissional um espaço de reconhecimento de seu 

trabalho inserido nesta equipe, descentralizando assim o enfoque biomédico, formando 

estes profissionais com o intuito de se realizar uma atenção integral a saúde, fortalecendo a 

Política Nacional de Promoção de Saúde (2006), a fim de atender as propostas do SUS.  

Sobretudo, alcançar as propostas do projeto de trabalho, exige do Assistente Social a 

busca contínua pela criticidade, direcionando o (re) pensar profissional à uma esfera 

cotidiana, que se realiza através da identificação das condições objetivas que possibilita a 

realização do seu trabalho e a sistematização de estratégias de ação no sentido da 

superação da realidade posta. 

Dessa forma, distancia-se da perspectiva do modelo biomédico e considera o 

trabalho do profissional uma intervenção para além do tratamento da doença, ampliando 

para um olhar na totalidade do sujeito social, garantindo uma intervenção também no âmbito 

biopsicossocial, indo de encontro com um projeto que materialize o trabalho do assistente 

social em meio a estas contradições requerendo do profissional um reconhecimento do 

espaço de trabalho, quem são os cidadãos usuários desse serviço e como este projeto irá 

criar subsídios para o atendimento às demandas que competem ao profissional. 

 

 

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO ATUAL DA 

POLÍTICA DE SAÚDE: limites frente à precarização do trabalho 

 

O estágio supervisionado em Serviço Social é uma importante atividade no processo 

de formação profissional por permitir uma aproximação do graduando com o cotidiano do 

trabalho profissional. A partir do estágio o discente tem a oportunidade de se aproximar da 

realidade concreta, sendo possível, a partir das demandas que se apresentam ao 

profissional e estagiário, juntos, formularem respostas técnico-operativas com subsídio 

ético-político e teórico-metodológico. Nessa direção o estágio se faz como uma 

oportunidade de correlacionar a teoria e a prática.  

A formação profissional em Serviço Social, sob a perspectiva do projeto ético-político 

profissional, “deve viabilizar uma capacidade teórico-metodológica e ético-política, como 

requisito fundamental para o exercício de atividades técnico-operativas” (BRASIL, 1999). 

Essas três dimensões devem perpassar a formação e o exercício profissional, numa 

perspectiva dialógica e jamais desenvolvidas separadamente. A desarticulação dessas três 

dimensões significaria a despolitização da atividade profissional e a reprodução do cotidiano 



 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

conservador. A articulação dessas três dimensões, sobretudo, requer a ruptura com a 

caracterização que dicotomiza teoria e prática, geralmente construída e reproduzida pelos 

profissionais. Como aponta Sousa (2008, p. 122): 

É importante ressaltar que articulação entre teoria e prática, investigação e 
intervenção, pesquisa e ação, ciência e técnica não devem ser encaradas como 
dimensões separadas – pois isso pode gerar uma inserção desqualificada do 
Assistente Social no mercado de trabalho, bem como ferir os princípios éticos 
fundamentais que norteiam a ação profissional. 
 

Nessa perspectiva, as “Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social”, 

destacam o estágio supervisionado como uma das atividades obrigatória e integradora do 

currículo “a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional objetivando capacitá-lo 

para o exercício do trabalho profissional” (ABESS, 1997,p.71). 

Barbosa (2004) nos afirma que o estágio é uma 

[...] interação teoria-prática, mais do que aprendizagem, compreende uma vivência, 
não podendo ser reduzido a um treinamento para aprender o “como fazer” sem que 
o entendimento acompanhe o “porquê” e o “para quê” da ação. Daí entendermos 
que, no estágio, o aluno vivencia a práxis profissional e ao vivenciá-la aprende a 
utilizar o instrumental e a interagir numa rede institucional e pessoal, em situações 
concretas e desafiadoras. (BARBOSA, 2004) 

 

Ocorre, entretanto que a constante flexibilização das relações de trabalho, os 

escassos recursos institucionais, o reduzido número de profissionais, bem como a 

precarização generalizada das condições de trabalho afetam diretamente a supervisão de 

estágio em Serviço Social. 

As crescentes terceirizações ocorridas na política de saúde com o aumento dos 

novos modelos privatizantes de gestão (organizações da sociedade civil, empresa brasileira 

de serviços hospitalares) afetam diretamente o cotidiano profissional, conforme aponta os 

parâmetros para a atuação dos assistentes sociais na saúde: 

“a nova configuração da política de saúde vai impactar o trabalho do assistente 
social em diversas dimensões: nas condições de trabalho, na formação profissional, 
nas influências teóricas na ampliação das demandas e na relação com os demais 
profissionais e movimentos sociais.” (CFESS, p. 21). 

 

O trabalho do assistente social é eminentemente mediatizado pelas contradições que 

marcam ideologicamente a política de saúde, uma vez que seu trabalho não acontece de 

modo independente, apenas como deseja sua consciência profissional, mas são as 

instituições empregadoras que circunscrevem o processo de trabalho do profissional, 

imprimindo também sentido e direção política e ideológica ao seu fazer. (IAMAMOTO, 

2005). 

Assim sendo, “os dois projetos políticos em disputa na área da saúde, passam a 

apresentar diferentes requisições para o Serviço Social” (BRAVO, 1998). 
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O projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras demandas, a 
seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio do 
aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, 
assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. 
Entretanto, o projeto da reforma sanitária vem apresentando como demandas que o 
assistente social trabalhe nas seguintes questões: democratização do acesso as 
unidades e aos serviços de saúde, estratégias de aproximação das unidades de 
saúde com a realidade, trabalho interdisciplinar, ênfase nas abordagens grupais, 
acesso democrático às informações e estímulo à participação popular. (CFESS, p. 
24) 

Este cenário tem redimensionado as demandas e consequentemente as ações 

profissionais dos assistentes sociais, os quais passam cada vez mais a se dedicar às 

demandas institucionais imediatas, reduzindo por vezes seu trabalho ao “tarefismo” numa 

perspectiva pragmática e arbitrária. Nessa direção vislumbramos uma despolitização da 

prática profissional e uma valorização da dimensão técnico-operativa em detrimento das 

dimensões teórico-metodológica e ético-política, comprometendo o ideário do projeto ético-

político profissional. 

Essa perspectiva de atuação profissional vai à contramão do que aponta Guerra 

(1995). A autora vislumbra a instrumentalidade profissional não apenas como mera 

“instrumentação”, que se refere exclusivamente aos instrumentos técnicos que norteiam o 

fazer profissional. A instrumentalidade diz respeito ao conjunto de competências teórico-

metodológica e ético-política que dão subsídios para o processo técnico-operativo, é o 

conjunto de capacidades e competências que são adquiridos no processo de formação 

permanente e que subsidiam o fazer profissional no rearranjo de suas possibilidades 

objetivas de se realizar, o que extrapola meramente a instrumentação técnica. (GUERRA, 

1995) 

A partir da lei que regulamenta a profissão, lei n 8662 de 1993, entendemos a 

supervisão de estágio como uma das atribuições profissionais dos assistentes sociais. 

Nesse sentido, as contradições entre público e privado no âmbito da saúde vão perpassar 

também pelo processo de supervisão de estágio em Serviço Social, no momento em que 

este passa a ser entendido como um componente do processo de trabalho do assistente 

social. Nessa direção, não raramente, o estagiário, assim como o profissional, reproduz as 

condicionalidades impostas pelo cotidiano institucional, deixando de lado de refletir sobre 

suas ações bem como de propor ações criativas e inovadoras, ficando ambos sufocados 

pelo imediatismo do cotidiano sócio institucional. 

O estágio supervisionado, assim como o próprio trabalho profissional se reduz a 

execução de atividades rotineiras e burocráticas das instituições, o que faz com que a 

atividade perca sua caracterização formativa e impossibilite a compreensão acerca da práxis 

profissional. 
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Para superarmos estas imposições o trabalho do assistente social na atenção 

terciária deve consistir muitas vezes na identificação dos determinantes sociais que 

influenciam no processo de saúde-doença do usuário, compreendendo a realidade social e 

a dinâmica familiar na qual ele está inserido, no intuito de democratizar as informações a 

partir das demandas apresentadas.  

Os Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na Saúde subsidiam o 

exercício profissional na política de saúde, na perspectiva do Projeto ético-político 

profissional e da reforma sanitária na direção da universalidade do acesso aos serviços de 

saúde.   

As atividades são norteadas pelos instrumentos técnico-operativos constitutivos da 

ação profissional, construídos e utilizados tendo em vista os objetivos do fazer profissional 

crítico, propositivo e direcionado pelos princípios ético-político e teórico-metodológico do 

projeto de profissão hegemônico.  

Observa-se que não raro, são requisitadas ações ao Assistente Social que não são 

de sua competência ou atribuição privativa, considerando o que regulamenta a lei 8662/93. 

Ações como “marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para 

tais procedimentos nos setores competentes; solicitação e regulação de ambulância para 

remoção e alta; identificação de vagas em outras unidades; convocação do responsável 

para informação sobre alta e óbito,” (CFESS. 2010, p. 44-45) dentre outras. Nessa 

perspectiva o profissional de Serviço Social inserido na equipe de trabalho da atenção 

terciária desenvolve ações no intuito de “esclarecer as suas atribuições e competências para 

os demais profissionais da equipe de saúde” (CFESS, 2010, p. 51) na busca pela 

construção da identidade profissional e pela ruptura com a identidade historicamente 

atribuída aos Assistentes Sociais.  

 

CONCLUSÃO 

Podemos relatar que existem desafios a serem superados no trabalho do assistente 

social na saúde, como exemplo a dificuldade de comunicação entre a equipe 

multiprofissional; ausência de sala para atendimento e precariedade do espaço físico, 

dificuldade no rompimento ao modelo biomédico onde o processo de atendimento 

multiprofissional por vezes é focalizado na doença do usuário; dificuldades de atender toda 

a demanda devido o número reduzido de profissionais, além do desafio contínuo do 

fortalecimento da identidade profissional perante as demais profissões da saúde, dentre 



 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

outras. Sobretudo, é necessário dizer que o assistente social na saúde deve ser capaz de 

desvelar a complexidade do modo de organização criado pelo sistema capitalista, atentando 

suas contradições às expressões da questão social.  

Por isso é de grande necessidade a criação de um projeto de trabalho construído de 

forma coletiva, que assegure o direcionamento da ação profissional e ao mesmo tempo 

traga transparência ao Serviço Social como profissão que desvela a dinâmica de uma 

economia política de bases burguesas. 

Este trabalho se coloca de forma relevante, seja no compromisso da produção e 

socialização de conhecimentos em Serviço Social que contribuem para o desenvolvimento 

de competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-interventiva, seja como um 

meio de sistematização das ações realizadas no cotidiano da prática em saúde, na busca 

pela ruptura com o modelo clínico biomédico e o fortalecimento da assistência 

biopsicossocial à saúde. Como também sinaliza o posicionamento do Serviço Social em 

defesa da saúde pública, do projeto de reforma sanitária que dá a gênese ao SUS, e suscita 

a ampliação de desafios profissionais com a implantação da empresa EBSERH. Assim, 

concluímos afirmando que é preciso lutar, resistir nestes tempos de barbárie avassaladora, 

e saber crias estratégias de enfrentamento as expressões da questão social que se acirram 

frente a ofensiva neoliberal. 
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