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A supervisão de estágio no processo de trabalho do/a assistente social em 

tempos de transformações do mundo do trabalho 

 

1. Resumo 

O estudo aqui apresentado tem por objetivo refletir sobre o processo de trabalho 

do/a assistente social, em um cenário de metamorfoses no/do mundo trabalho, e a 

configuração da supervisão nesse processo, no qual parte-se do pressuposto que o 

estágio e a supervisão em Serviço Social vêm passando pelos mesmos 

rebatimentos advindos das transformações no/do mundo do trabalho, da mesma 

forma que a profissão. 

2. Introdução 

Pode-se afirmar que desde as últimas décadas do século XX o mundo do trabalho 

tem sido marcado por amplas e profundas transformações, sobretudo nas relações 

sociais de produção, em face de uma conjuntura histórica de crise do capitalismo. 

Considerando este contexto, o Projeto de Iniciação Científica – PIC/UGB que ora 

encontra-se em desenvolvimento pauta-se na abordagem do processo atual de 

precarização do trabalho que atinge as diferentes categorias profissionais, 

destacando a situação dos/as assistentes sociais no Estado do Rio de Janeiro, em 

particular na Região Sul Fluminense1. Assim, busca-se entender a supervisão de 

estágio como parte do processo de trabalho do/a assistente social da Região Sul 

Fluminense do Estado Rio de Janeiro, partindo de algumas questões: Como o 

Serviço Social está organizado na instituição campo de estágio? De que forma a 

supervisão de estágio se introduz neste espaço profissional e no processo de 

trabalho do/a assistente social? Essas questões pautam-se no pressuposto de que 

as transformações ocorridas no mundo do trabalho vêm trazendo diversos desafios 

                                                           
1 Segundo a Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação dos Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro - Ceperj em seu Anuário Estatístico (2013), a Mesorregião Sul Fluminense, localizada na Região Médio 
Paraíba, encontra-se dividida em três microrregiões, quais sejam: Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, 
Microrregião de Barra do Piraí e Microrregião da Baía da Ilha Grande. A Microrregião do Vale do Paraíba 
Fluminense é representada pelos seguintes municípios: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 
Resende, Rio Claro e Volta Redonda. A Microrregião de Barra do Piraí é representada pelos municípios: Barra 
do Piraí, Rio das Flores e Valença e a Microrregião da Baía da Ilha Grande engloba os seguintes municípios: 
Angra dos Reis e Paraty. Vale pontuar que, no presente trabalho, a Mesorregião Sul Fluminense será 
denominada por Região Sul Fluminense, uma vez que esta é mais conhecida com esta nomenclatura.  

 



para o exercício profissional, bem como a supervisão vem sofrendo os mesmos 

rebatimentos que a profissão. 

3. Objetivo Geral 

- Analisar a supervisão de estágio como parte do processo de trabalho do/a 

assistente social da Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

Objetos Específicos 

- Conhecer como a supervisão de estágio se insere no processo de trabalho do/a 

assistente social;  

- Identificar as formas de enfrentamentos dos desafios postos para os/as assistentes 

sociais, no que diz respeito à efetivação da supervisão de estágio; 

- Verificar de que forma se dá a implementação da legislação e resolução sobre o 

estágio e a supervisão nas instituições campos de estágio;  

Metodologia 

Definiu-se como estratégia para a realização deste estudo pesquisa bibliográfica e 

de campo a partir das abordagens quantitativa. A primeira etapa refere-se ao 

levantamento bibliográfico sobre o tema em questão em busca do seu 

aprofundamento. Concomitante a esta etapa e, em prosseguimento ao trabalho de 

investigação, a segunda etapa se constitui da realização de entrevista com os/as 

profissionais da região. A terceira e última etapa corresponderá à análise do material 

pesquisado, organizada a partir da temática sobre a supervisão de estágio como 

parte do processo de trabalho do/a assistente social como trabalhador assalariado, 

tendo como perspectiva reflexões sobre as implicações e tensões decorrentes, face 

aos desafios de materialização do Projeto Ético-Político Profissional em tempos de 

transformação do mundo do trabalho. 

4. Desenvolvimento  

Para a realização das etapas do Projeto de Iniciação Cientifica, são realizadas 

reuniões semanais a fim de possibilitar a integração das participantes (3 discentes 

no total). As discentes foram separadas, inicialmente, com o objetivo de fazerem 

levantamentos bibliográficos em diferentes âmbitos. Após essa etapa concluída, 



elaboraram um roteiro de entrevista para ser realizada com os/as profissionais da 

região e até o dado momento estão sendo realizadas as entrevistas. 

 

5. Resultados preliminares 

O caminho percorrido na pesquisa, até a data presente: a) levantamento 

bibliográfico em livros, revistas, internet e em anais de congressos como ENPESS, 

ABEPSS e CBAS. b) discussão de textos referentes a temática da pesquisa c) 

Elaboração de Roteiro de Entrevista d) realização de entrevista com os/as 

profissionais. Vale pontuar que as entrevistas já realizadas estão em fase de 

transcrição para em seguida serem analisadas. Importante ainda assinalar que, a 

partir do levantamento bibliográfico, entende-se que o estágio se caracteriza pela 

inserção do discente nos diferentes espaços sócio ocupacionais (setores públicos, 

empresas e organizações não-governamentais), a fim de garantir um momento 

profícuo da formação profissional. O estágio, portanto, representa uma possibilidade 

de aproximação do/a futuro/a assistente social à realidade cotidiana do exercício 

profissional, articulando e produzindo conhecimentos nas dimensões: teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-político, que orientam o exercício 

profissional, bem como, é o lugar onde a identidade profissional é gerada, onde o 

aluno estagiário se reconhece como profissional. A supervisão, entretanto, 

caracteriza-se pelo acompanhamento direto realizado pelo supervisor de campo e 

acadêmico através da reflexão e apoio à sistematização das atividades práticas 

realizadas durante o estágio pelo/a discente, como um processo educativo, de 

ensino-aprendizagem, relacionando-se ao conjunto de conhecimentos referentes à 

formação para o Serviço Social. 
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