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Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar o rebatimento das condições objetivas de 
trabalho dos supervisores de campo no processo de supervisão dos estagiários do curso de 
Serviço Social. Foi possível identificar que o trabalho do assistente social está sujeito às 
precárias condições decorrentes da flexibilização das condições de trabalho trazendo 
implicações no processo de supervisão na medida em que o estágio é capturado pela lógica 
mercantil ficando sua dimensão educativa subsumida às de natureza administrativa e 
instrumental. A supervisão é reconhecida pelos supervisores como sobretrabalho e, na 
maioria das vezes, tem ocorrido através de um viés espontaneísta e voluntarista. 

Palavras-chave: serviço social; condições de trabalho; estágio; supervisão 

Abstract: This article aims to identify the folding of the objective of the work conditions of the 
supervisors during the supervision process for trainees interning while attending the major of 
Social Work. It was possible to identify that the work of the social worker is subject to poor 
conditions arising from the flexibility of working conditions bringing implications in the 
supervisory process in which the internship is captured by market forces getting its 
educational dimension subsumed to an administrative and instrumental nature. The 
supervision is recognized by the supervisors as an overwhelming job (or an extra job) and, in 
most cases, has taken place through a proactive and spontaneous bias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo identificar o rebatimento das condições objetivas de 

trabalho dos supervisores de campo no processo de supervisão dos estagiários do curso de 

Serviço Social. 

A proposta desse artigo emergiu a partir do acompanhamento e participação 

sistemática na execução de um projeto de capacitação operacionalizado pelos supervisores 

acadêmicos lotados no departamento do Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina, direcionada aos supervisores de campo, no triênio 2013 – 2015, denominada 

“Indissociabilidade entre formação e exercício profissional: centralidade na capacitação de 

supervisores de estágio em Serviço Social”1. A capacitação foi formulada pela equipe de 

supervisores acadêmicos responsáveis por acompanhar os alunos do terceiro e quarto 

anos, nas disciplinas de prática profissional I e prática profissional II, e no acompanhamento 

no estágio supervisionado I e estágio supervisionado II, no ano de 2012. Atendendo a 

orientação da UEL a capacitação foi transformada em um projeto de ensino cuja natureza 

permite a execução de ações envolvendo ensino, pesquisa e extensão. 

Tal proposta aconteceu numa perspectiva de educação permanente tendo em vista 

que a profissão de Serviço Social tem uma natureza analítica e interventiva que requer, 

portanto, um preparo teórico-prático, que o habilite a construir respostas profissionais 

decorrentes dos fenômenos sociais constitutivos da realidade social. Ao ser requerida pelo 

Estado para realizar ações interventivas que buscam atender as necessidades sociais 

decorrentes das expressões da questão social2, o profissional necessita construir 

competências para atender tais requisições. As competências requeridas aos assistentes 

sociais, desde o processo formativo estão balizadas nas direções teórico-metodológica, 

ético-politica e técnico-operativo. 

Nessa perspectiva a proposta de capacitação dos supervisores se colocou como 

uma das estratégias de fortalecimento da proposta de educação permanente, necessária 

                                                             
1
 Esse projeto de ensino está vinculado ao Grupo de Pesquisa “Exercício Profissional do Assistente Social: particularidades e 

conhecimentos mobilizados para sua efetivação, financiado pelo CNPQ.  
2
 Na cena contemporânea, à luz do capital fetiche, a questão social “é mais do que as expressões de pobreza, miséria e 

“exclusão”. O predomínio do capital fetiche conduz à banalização da vida humana, à descartabilidade e indiferença perante o 
outro, o que se encontra na raiz das novas configurações da questão social na era das finanças.” (IAMAMOTO, 2009, p. 29). A 
autora entende que a raiz do atual perfil assumido pela questão social encontra-se nas políticas governamentais favorecedoras 
da esfera financeira e do grande capital produtivo, ou seja, das instituições e mercados financeiros e empresas multinacionais. 
A questão social tem sido radicalizada na medida em que o seu enfrentamento histórico não tem abalado a estrutura do capital. 
As contradições sociais continuam impulsionadas e vivemos hoje tempos regidos pela sociabilidade do capital.  
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para a qualificação profissional daqueles que pretendem assumir a função de supervisor de 

campo. 

A metodologia construída para o desenvolvimento da capacitação envolveu uma 

perspectiva dialógica, fazendo uso de estratégias didático-pedagógicas facilitadoras para o 

debate, discussão e problematização da realidade e do cotidiano profissional.  A 

capacitação foi realizada envolvendo três turmas. O convite foi dirigido inicialmente a 219 

profissionais cadastrados como supervisores de campo na coordenação de estágio do 

Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. A primeira turma 

recebeu 49 (quarenta e nove) inscrições e 32 (trinta e dois) assistentes sociais concluíram a 

capacitação. A segunda turma recebeu 22 (vinte e duas) inscrições e 12 (doze) participantes 

concluintes; a terceira turma recebeu 21 (vinte e uma) inscrições e 18 (dezoito) participantes 

concluintes. A primeira finalizou sua participação em novembro/2013; a segunda turma em 

setembro/2014 e a terceira em outubro/2014. A carga horária total do curso corresponde a 

60 horas-aula. 

A capacitação desenvolveu-se a partir de dois módulos. O primeiro módulo teve 

como tema central “O processo de estágio e a supervisão em Serviço Social”. O segundo 

módulo teve como tema central “O cotidiano profissional e as demandas contemporâneas da 

profissão”. 

Os encontros mensais foram desenvolvidos com base na realização de oficinas com 

os supervisores de campo onde priorizou-se a socialização das experiências profissionais, 

cabendo aos executores acrescentar elementos que qualificassem o exercício da 

supervisão. Desta forma a capacitação continuada tem se demonstrado um caminho de 

aproximação entre a unidade de ensino e os supervisores, qualificando o processo de 

supervisão com vistas a formação do estagiário como também o próprio supervisor de 

campo. 

2. A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA: O QUE DIZEM OS ASSISTENTES SOCIAIS 
SUPERVISORES 

Para fins deste artigo vamos analisar o conteúdo de uma das oficinas executadas, 

cujo tema foi “O debate profissional da categoria dos assistentes sociais e o cotidiano 

profissional”. O objetivo deste encontro foi o de debater e discutir sobre as condições de 

trabalho e os rebatimentos destas no processo de supervisão de estágio. Tomando como 
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referência os registros realizados dessa oficina nas três turmas apresentam-se os eixos que 

traduzem os questionamentos e sínteses produzidos pelos participantes. 

Ao proceder à leitura dos registros identificou-se quatro eixos que expressam as 

condições de trabalho dos supervisores de campo que participaram da capacitação. São 

eles: Recursos humanos; Condições éticas e técnicas; relações de poder e qualificação 

profissional. 

Em relação ao eixo recursos humanos, os registros retratam a falta de profissionais 

de diferentes áreas nos campos de atuação, a morosidade na reposição do quadro funcional 

e a sobrecarga de trabalho. Essas dificuldades somadas acarretam numa sobrecarga de 

ações e atividades, dentre as quais se destaca o atendimento às demandas cuja quantidade 

se torna excessiva dentro da jornada de trabalho dos trabalhadores.  

Sobre as condições éticas e técnicas de trabalho os supervisores descreveram a 

precariedade da estrutura física, a falta de equipamentos e instrumentos de trabalho como 

computador, telefone, transporte para locomoção de atendimentos descentralizados, dentre 

outros.  

Referenciando-se sobre as relações de poder apontou-se a existência das 

correlações de força presentes nas instituições que dificultam o exercício profissional.  No 

entanto, não foram indicados quais seriam essas correlações. 

E, por fim, a qualificação profissional, da qual pode se constatar a baixa oferta de 

cursos e/ou ausência de capacitações e a dificuldade do profissional ser liberado do trabalho 

para participação nos cursos. Um dos motivos apontados por alguns participantes para a 

desistência da capacitação foi a falta de liberação por parte do gestor. 

Com esses dados é possível identificar que os impactos das transformações 

societárias na profissão de Serviço Social nas últimas décadas tem sido avassaladores 

quando se busca compreender sua legitimidade profissional em tempo de capital fetiche. 

Transformações essas que afetam o conteúdo e a direção do trabalho profissional, de suas 

condições objetivas e subjetivas de trabalho, de suas atribuições e competências. Segundo 

Guerra (2000) as condições objetivas são aquelas relativas à produção material da 

sociedade, são condições postas na realidade material. Por exemplo: a divisão do trabalho, 

a propriedade dos meios de produção, a conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, 

os espaços sócio-ocupacionais, as relações e condições materiais de trabalho. Condições 

subjetivas são as relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e 
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competência, ao seu preparo técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, 

metodológicos, éticos e políticos utilizados, dentre outras.  

Se, por um lado, historicamente, a profissão tem desenvolvido uma maturidade 

intelectual que tem contribuído para forjar uma cultura profissional voltada para fortalecer 

sua dupla dimensão analítica e interventiva e para a construção de respostas profissionais 

efetivas, por outro, as mudanças no contexto econômico e político impõe desafios inadiáveis 

à profissão quando colocam à prova seus saberes teórico-práticos e sua capacidade de 

análise da realidade social. 

O exercício profissional do assistente social precisa ser analisado a partir da 

condição de assalariamento em que o mesmo é submetido, pois sendo a profissão um 

produto histórico, suporta os rebatimentos do modo de produção capitalista e de sua 

sociabilidade. A condição de assalariamento do profissional se expressa na relação de 

compra e venda da sua força de trabalho, uma vez que o assistente social não detém os 

meios necessários para a efetivação do seu trabalho. 

Dessa forma, as condições em que esse trabalho se realiza são determinadas pelas 

condições e relações de trabalho prevalentes na sociedade burguesa. Dentre os vários 

determinantes constitutivos da profissão, destaca-se o estatuto de assalariamento. 

Os espaços sócio-ocupacionais são carregados dessas determinações e provocam 

mudanças no perfil do profissional, nas demandas, no mercado de trabalho bem como nas 

respostas construídas pelos profissionais no atendimento às necessidades sociais 

decorrentes das expressões da questão social. 

Na cena contemporânea o trabalho do assistente social, assim como de qualquer 

outro trabalhador assalariado, tem se materializado num quadro de desregulamentação e 

flexibilização que tem provocado a precarização das condições de trabalho. A pesquisa 

realizada pelo CFESS em 2005 sobre o mercado de trabalho do assistente social revela 

essa desregulamentação ao identificar a alta rotatividade do profissional nos campos de 

atuação e os baixos salários assim como o contexto de desproteção em que esses 

trabalhadores se encontram em relação aos cuidados com a saúde e a previdência. 

Esse quadro é revelador de uma série de medidas econômicas e políticas que tem 

sido tomadas e intensificadas nas últimas décadas rumo ao desmonte dos direitos sociais 

básicos e à desproteção do trabalhador. 
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Dessa forma, entende-se que as mudanças que vem ocorrendo no mundo do 

trabalho e as transformações societárias que se forjam trazem desafios à profissão tanto em 

relação ao exercício profissional quanto a sua formação. 

Com relação ao exercício profissional, o assistente social é requerido pelas 

instituições empregadoras pelas competências que tem apresentado a lidar com as 

situações complexas que se apresentam no cotidiano institucional em sua grande maioria 

marcadas pela privação, pela falta de acesso aos serviços básicos, pela desigualdade 

social, pelo desrespeito aos direitos sociais. 

Essas requisições indicam a necessidade de um preparo teórico-prático por parte do 

profissional para atender não só às demandas institucionais, mas às demandas profissionais 

construídas historicamente e recompostas cotidianamente. Tal preparo supõe o 

desenvolvimento de competências e habilidades profissionais para além do manejo e uso de 

instrumentos técnico-operativos para operar as políticas sociais, mas de um rigor teórico, 

ético e político que dê condições para que o assistente social tome a realidade social como 

referência construindo respostas competentes também na afirmação da direção social e do 

projeto ético -político profissional3. 

Essas competências e habilidades estão assentadas nas atribuições do profissional, 

respaldas por legislações que regulamentam a profissão e indicam os princípios e diretrizes 

norteadores do trabalho do assistente social, como a Lei de Regulamentação da Profissão 

(1993) e o Código de Ética Profissional (1993). 

Objetivando problematizar tais condições de trabalho e identificar as implicações 

destas no processo de supervisão, os supervisores foram instigados a refletir sobre a 

questão e fizeram os seguintes registros descritos com base nos eixos identificados 

anteriormente. 

Em relação aos recursos humanos, foi pontuado a falta de qualidade no processo de 

supervisão devido a sobrecarga de trabalho; falta de tempo para planejar a supervisão; o 

aluno estagiário como mão-de-obra barata  e o desvirtuamento do processo pedagógico;  o 

aluno que não se sente pertencente ao ambiente de trabalho da instituição da qual estagia. 

Sobre as condições técnicas e éticas evidenciou-se a falta de tempo para acolher e 

inserir o estagiário na dinâmica institucional; falta de condições adequadas de 

                                                             
3
A profissão nas décadas de 90 e 2000 consolida o projeto ético-político profissional na perspectiva da constituição de sua 

hegemonia. É um projeto contra-hegemônico que recusa e critica o conservadorismo presente na profissão e se coloca em 
uma direção emancipatória. Tem como referência teórica o materialismo histórico-dialético. 
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aprendizagem; falta de privacidade durante a supervisão; espaço físico restrito para a 

abertura de vagas para estagiários.  

Tratando das relações de poder percebe-se o a percepção que a instituição tem do 

papel do estagiário que, em sua maioria, é visto como o “ajudante do assistente social” e 

não é reconhecido na sua condição de aprendiz. 

No eixo qualificação profissional os supervisores relataram a falta de orçamento para 

os estagiários serem capacitados e/ou participarem junto ao seu supervisor das 

capacitações. 

A supervisão direta de estagiários é uma das atribuições profissionais reconhecida 

como atribuição privativa tanto na Lei de Regulamentação da Profissão como no Código de 

Ética profissional. 

Considerando a indissociabilidade entre exercício e formação profissional é que a 

supervisão de estágio precisa ser pensada, pois a inserção do estudante nos campos de 

atuação requer acompanhamento sistemático.  

A resolução 533 de 2008 do CFESS define a supervisão direta: 

A supervisão direta de estágio em Serviço Social é 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. (CFESS, 2008, p.03) 

Em relação às condições em que a mesma precisa se assentar, pontua: 

Para sua realização, a instituição campo de estágio deve assegurar os seguintes 
requisitos básicos: espaço físico adequado, sigilo profissional, equipamentos 
necessários, disponibilidade do supervisor 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” (CFESS, 2008, p.03). 

Essa preocupação com o processo de supervisão decorre do compromisso assumido 

pelo conjunto das entidades representativas da profissão, especialmente da ABEPSS, em 

qualificar o estágio para que o mesmo se configure como uma atividade educativa e como 

elemento constitutivo de um processo de ensino-aprendizagem. A supervisão é entendida 

como ação potencialmente capaz de contribuir para a interpretação, investigação e 

conhecimento do real; E o estágio, por excelência, um espaço de reflexão e de 

aprendizagem do exercício profissional. 
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A concepção de estágio supervisionado estabelecida pela PNE (2009) traz em seu 

bojo a compreensão do estágio como um processo didático-pedagógico que se 

consubstancia pela: 

indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional” (ABESS-
CEDEPSS, 1997, p.62) devendo ser capaz de “oportunizar ao estudante o 
estabelecimento de relações mediadas entre os conhecimentos teórico-
metodológicos e o trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o 
desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão (ABEPSS, 
2010,p.14). 

No entanto, para que os supervisores possam materializar essa proposta é 

necessário, além das exigências éticas, políticas, técnicas, pedagógicas, condições de 

trabalho favoráveis. 

Assim, pode-se constatar nos registros das oficinas realizadas que as condições 

objetivas de trabalho rebatem de forma incisiva no processo de supervisão dos estagiários. 

A dimensão educativa do estágio e do processo de supervisão ficam ameaçados na medida 

em que o supervisor ao não contar com as condições favoráveis de trabalho não consegue 

corresponder totalmente aos anseios do estagiário que reclama por orientação sistemática 

nem aos anseios da instituição de ensino e do respectivo projeto pedagógico do curso que 

realizam inúmeras exigências do profissional, principalmente em relação ao planejamento 

da supervisão e participação nas atividades pedagógicas solicitadas ao estagiário. 

Dentre os rebatimentos apontados, destaca-se a ausência de planejamento do 

processo de supervisão que vem reforçar uma concepção de supervisão voltada para o 

treinamento, realizada, muitas vezes de forma espontaneísta, casual e improvisada uma vez 

que não tem sido, enquanto atribuição privativa, priorizada no exercício profissional 

(TORRES e PORTES, 2014). Dessa concepção decorre também a concepção do estagiário 

como apoio, auxiliar, e não enquanto aprendiz, sujeito em processo de desenvolvimento. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos elementos apontados, pode-se constatar alguns pontos essenciais para 

esta reflexão. Em primeiro lugar é necessário considerar que as transformações societárias 

e as mudanças no mundo do trabalho trazem novos desafios para o exercício profissional do 

assistente social. Pois, considerando que a supervisão de estágio é uma atribuição privativa 

no exercício profissional do assistente social, também sofre rebatimentos das atuais 

condições de trabalho. Isto significa dizer que as condições subjetivas do trabalho do 

assistente social, ou seja, suas escolhas, sua qualificação, sua competência, seus saberes, 
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não são suficientes para que haja um processo de supervisão qualificado, pois as condições 

objetivas são determinantes nesse processo. 

Sendo a supervisão de estágio uma atribuição privativa deve ser considerada 

inerente ao trabalho do assistente social e não como sobretrabalho. Ela, portanto, está 

permeada pelas mesmas condições em que as demais atribuições são desenvolvidas. 

Se isso não for levado em consideração, corre-se o risco de reforçar uma visão 

espontaneísta e voluntarista da supervisão de estágio. Daí que o planejamento e a 

sistematização dessa atividade ficam secundarizados, reforçando o despreparo do 

profissional para o exercício dessa atribuição (TORRES e PORTES, 2014). A supervisão 

passa a ser entendida como de menor importância diante das outras ações profissionais. 

Um outro ponto que se evidencia é o de que, ao desconsiderar as condições 

objetivas de trabalho do profissional para o exercício da supervisão,  a tendência que se 

fortalece é a de culpabilização do supervisor por uma supervisão não realizada dentro das 

normativas e direcionamentos preconizados pelas entidades representativas da profissão. 

Não se descarta a responsabilidade que o supervisor tem nesse processo, mas não se pode 

afirmar que seu compromisso, sua intenção de colaborar no processo de ensino-

aprendizagem do estagiário exclusivamente podem qualificar o processo de supervisão. 

Acredita-se que dentre os conteúdos que precisam ser trabalhados na supervisão um deles 

é a problematização das condições de trabalho em que essa se realiza para que o estagiário 

não construa uma imagem ideal de profissão que quando não atingida, proporciona 

descredibilidade, frustração e, por vezes, revolta com a profissão escolhida. 

Assim, a qualificação do processo de supervisão, ainda que não exclusivamente, 

passa também pela melhoria das condições de trabalho do profissional. Melhoria essa que 

não vem por decreto ou por concessão, mas dentro de um contexto de tensão e disputa em 

que se forja mediado por embates e negociações. 
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