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RESUMO 
 
O artigo se propõe a analisar o estágio como sendo elemento 
fundamental no processo de formação do Assistente Social na 
medida em que este proporciona capacitação e oportuniza a 
reflexão dos processos de trabalho postos na concretude 
dinâmica da realidade. O artigo procura em primeiro momento 
descrever como se dá o estágio em Serviço Social, abordando 
as prerrogativas legais que lhe dão base e, posteriormente, 
analisa-o dentro do processo de contra-reforma da política de 
ensino superior no Brasil, visando, sobretudo, contextualizar as 
tensões que perpassam nos espaços sócio-ocupacionais e 
academias na efetivação do papel pedagógico do estágio na 
formação profissional. 
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ABSTRACT 
 
The article proposes to analyze the stage as a fundamental 
element in the formation of the social worker to the extent that it 
provides training and reflection for the work processes that are 
set in the concrete dynamics of reality. The article seeks first 
time to describe how is the stage in Social Work, addressing the 
legal prerogatives that give base and then analyzes it in the 
context of counter-reform of higher education in Brazil, aiming 
especially contextualise tensions that take place within the 
spaces socio-occupational and academies in effecting 
educational role of training internship in the student. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações engendradas no mundo do trabalho através da reestruturação 

produtiva com sua permanente necessidade de resposta às crises do capital acarretaram 

diversas modificações na vida em sociedade, marcada pela globalização e pela difusão do 

pensamento neoliberal.  Essa dinâmica vem afetando de forma intensa o ensino superior, 

transformando-o em espaço de formação profissional para atender as demandas do 

mercado, descaracterizando o sentido político, pedagógico e educacional que a 

universidade possuía antes do ataque que vem sofrendo. 

 A contra-reforma em curso no Brasil nos induz a fazer uma leitura unilateral do 

processo histórico das relações sociais do modo de produção capitalista, perdendo nessa 

conjectura a visão de totalidade dos fatos, no qual a proposta classe dominante que 

perpassa, segundo Mota e Amaral (1998), pela  

competência e eficiência do setor privado, (des) responsabilização do Estado 
com a proteção do trabalho, a empregabilidade e as parcerias do capital com 
o trabalho, concretizando a difusão massiva de idéias e valores que 
reconceituam as reivindicações e conquistas históricas das classes 
trabalhadoras. (MOTA e AMARAL, 1998, p.35) 

E desse modo, uma cultura do trabalho que incorpora as necessidades do processo 

de acumulação do capital se espraia na sociedade brasileira como algo implantado, 

naturalizado, alienado e alienante. 

 Reportando-se à formação profissional em Serviço Social, esta contra-reforma em 

curso no país descaracteriza o sentido da práxis profissional que preza em seus preceitos 

éticos a emancipação da vida humana. O sistema capitalista com suas novas estratégias 

para atender ao “mercado”, leia-se capital, vem imprimindo limites ao processo de 

aprendizado dos assistentes sociais, de modo a fragiliza-los e torna-los cada vez mais 

precarizados. Segundo Iamamoto (2009, p.42), “a massificação e a perda de qualidade da 

formação universitária estimulam o reforço de mecanismos ideológicos que facilitam a 

submissão dos profissionais às “normas do mercado”, redundando em um processo de 

despolitização da categoria”. 

 Nesse contexto, os estudos referentes ao estágio visam compreender a importância 

deste momento do aprendizado na formação profissional do assistente social. De uma forma 

geral essa importância se deve a duas vertentes específicas: ao mesmo tempo em que essa 

experiência proporciona ao aluno contato com a realidade concreta em toda sua 
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complexidade, provoca a reflexão dos processos de trabalho vivenciados na prática que 

podem se aproximar e se distanciar à teoria apreendida na academia em dados momentos.  

 Assim, a discussão da qualidade na formação profissional e em especial do estágio 

tem se constituído em uma preocupação atual pela própria realidade em que ele se 

circunscreve, aguçando no âmbito da categoria profissional reflexões e debates frente às 

diversas tensões e problemáticas que o mesmo proporciona.  

  

1. ESTÁGIO COMO PROCESSO DE MEDIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA NA FORMAÇÃO 

DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

 O estágio em Serviço Social possui caráter histórico e ontológico no seio da 

profissão, sendo prerrogativa obrigatória, básica e fundamental na formação do assistente 

social. 

Trata-se de um aspecto da formação profissional do assistente social responsável 

pela admissão do acadêmico em espaços sócio-ocupacionais da profissão. O estudante se 

insere no cotidiano de trabalho em Serviço Social e faz suas reflexões através do 

conhecimento empírico adquirido, trazendo uma proposta de intervenção que possibilite 

impactos positivos naquilo que o estudante escolhe como sendo seu objeto. Deste modo, o 

acadêmico se orienta pelas prerrogativas estabelecidas no Código de Ética Profissional e 

demais legislações que compõem a profissão de Serviço Social, além dos princípios básicos 

que balizam a constituição brasileira. 

Nesse contexto, seja no âmbito da formação ou atuação profissional o assistente 

social no sentido de afirmação de seus projetos profissionais conta com o apoio das 

entidades representativas da área do Serviço Social, sendo eles o Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS, Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS e Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS. Essas entidades percebem o 

estágio como elemento constituinte e constitutivo do processo da formação profissional, 

defendendo a indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa. 

A partir desta direção política, o estágio em Serviço Social é orientado pela lei 

número 11.788, de 25/09/2008, a qual, 
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dispõe sobre a operacionalização dos estágios nos diversos níveis de ensino 
e nas diversas áreas de formação profissional, a qual estabelece que “o 
estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e 
por supervisor da parte concedente [...]” (Art. 3º, parágrafo 1º). No âmbito do 
Serviço Social, esta indissociabilidade é afirmada no Código de Ética 
Profissional, na Leio de Regulamentação da Profissão, nas Diretrizes 
Curriculares para os cursos de Serviço Social e na Resolução do Conselho 
Federal de Serviço Social (CEFESS) nº 533/2008, que regulamenta a 
supervisão direta de estagiários (as) de Serviço Social. (VASCONCELOS, 
2009, p.70) 

 

 Com o propósito educacional do estágio na formação do discente esta orientação é 

válida para os estágios obrigatórios, bem como os não-obrigatórios. Os quais de acordo com 

a lei 11.788 são assim designados: 

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória (Lei nº 11.788 de 25/09/2008 

 A modalidade obrigatória de estágio poderá ser remunerada ou não, enquanto a não 

obrigatória implica a garantia de auxílio transporte e de remuneração, tendo que ambas as 

modalidades de estágio orientar-se na perspectiva de processo educacional na formação do 

discente, futuro profissional da área.  

Nesse sentido, o estágio não deve ser visto como treinamento da intervenção 

profissional, pois não há no Serviço Social respostas prontas para a realidade, visto sua 

dinamicidade e complexidade. A intervenção na realidade posta requer profissionais 

propositivos e orientados a pensar, refletir e problematizar contradições inerentes ao 

sistema capitalista atualmente hegemônico.3 

Trata-se, antes de mais nada, de um momento da formação acadêmica que deve 

possibilitar a inserção do estudante nos espaços coletivos de trabalho em que estão 

inseridos os assistentes sociais supervisores de campo, possibilitando a construção de 

elementos críticos do conhecimento concreto a partir de múltiplas determinações que se 

reproduzem no ambiente. 

Dessa forma, o estágio pode constituir-se em atividades de pesquisa, por instigar o 

estudante a problematizar objetos de estudo, e também em atividades de extensão, por 

                                                           
3
 “A hegemonia é algo em permanente disputa, estando constantemente ameaçada pelas forças sociais 

divergentes. Portanto, a hegemonia atualmente conquistada pelo projeto societário capitalista de cunho 
neoliberal, apesar de profundamente marcante, não é, de modo algum definitiva” (VASCONCELOS, Iana. 2009, 
p.65) 
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possibilitar ao aluno a mediação entre instituição e academia no sentido de afirmar a 

indissociabilidade entre teoria e prática na intervenção profissional.  

No entanto, compreende-se no seio das relações mercantilizadas que a prática 

distanciada da teoria constitui-se em um desafio para o Serviço Social e outras áreas de 

ensino, pois os espaços sócio-ocupacionais com vistas a atender ao mercado por vezes 

desmitifica o sentido da práxis profissional através do desvio de funções as quais se tornam 

naturalizadas em meio a categoria profissional. Essa perspectiva é reproduzida para os 

estagiários e usuários do sistema que acabam descaracterizando o sentido real da 

profissão. Esse fato gera um retorno ao conservadorismo na prática do Serviço Social, 

caracterizando um retrocesso às conquistas históricas da categoria. 

Tem-se a intensificação desta problemática, sobretudo, nas tensões engendradas 

nos estágios não-obrigatórios que por serem remunerados implica relações de cunho 

trabalhista, onde muitos estudantes dependem do valor financeiro da remuneração para 

sobreviver, e até mesmo manter-se matriculado na Unidade de Ensino a qual está 

vinculado. 

Dessa forma, de acordo com Silva, “(...) é no estágio que mais se evidenciam as 

pressões advindas do mercado, das novas relações de trabalho, do desemprego e da 

desregulamentação das profissões”. Há nestes espaços uma visão fragmentada do 

processo de constituição do conhecimento onde a teoria é papel da Unidade de Ensino e a 

prática dá-se de acordo com as necessidades do mercado onde o sujeito é “empurrado” a 

aceitar. 

Desencadeia-se então, um ciclo que se mantêm pela necessidade de sobrevivência 

dos profissionais que se submetem a trabalhos precarizados, com baixas remunerações, 

sem condições materiais para desenvolver suas intervenções, reféns do sistema para 

continuarem empregados e não engrossar o contingente de trabalhadores que fazem parte 

do exército industrial de reserva.  

Dessa forma, é de suma importância que o estágio seja alvo de discussões em todo 

o contexto da formação profissional do estudante, onde desde o início do curso sejam 

problematizadas discussões em torno da realidade profissional, dos processos dinâmicos da 

sociedade e da importância de ser um profissional crítico e interventivo. 

 Assim, ao se deparar com o campo de estágio em meio às contradições, 

determinações e mediações estabelecidas nas relações sociais, o estudante estará 

minimamente preparado para enfrentar e dar respostas frente à realidade de trabalho do 
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Serviço Social, o qual para além de trabalho útil e concreto constitui–se, sobretudo em 

abstrato, de objeto pensado. 

Diante desse contexto, compreende-se o valor da introdução na Política Nacional de 

Estágio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS o pré-

requisito para entrada dos discentes em estágio somente tendo este “cumprido as 

disciplinas de fundamentos histórico, teórico-metodológicos do Serviço Social I e II e ética 

profissional, pela necessidade de formação do senso crítico e conhecimentos específicos 

básicos da profissão” (ABEPSS, 2008, p.29). 

Contudo, a responsabilidade do estágio vai além das determinadas ao estudante 

enquanto pré-requisito para obtenção do título de bacharel em Serviço Social. Esta 

responsabilidade perpassa também aos supervisores de campo e acadêmico que dentro de 

suas áreas específicas de supervisão devem orientar dentro de uma perspectiva de 

formação generalista, relacionando “as particularidades e singularidades da profissão à 

universalidade das relações sociais” (Lewgoy, 2007).  

A supervisão deve acontecer de forma conjunta entre os supervisores visando o 

melhor aproveitamento do estágio pelo estudante, no qual deve ser elaborado um Plano de 

Estágio, com vistas a estabelecer os objetivos e atividades que serão desenvolvidas pelo 

estudante durante o semestre ou ano letivo, apoiando-se no cronograma institucional e 

acadêmico e estando de acordo com o Código de Ética Profissional (1993), que dispõe 

sobre a profissão do assistente social, Lei de Regulamentação da Profissão (1993), 

Diretrizes Curriculares, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes, e a resolução número 533/09/CFESS, que versa sobre a supervisão 

direta.  

Ainda, para melhor aproveitamento do estágio é de relevante importância que o 

supervisor de campo participe de atualizações, inserindo-se em atividades vinculadas a 

academia como, por exemplo, os Núcleos Temáticos, Grupos de Pesquisa, atividades de 

extensão, Seminários e Congressos ofertados pela categoria profissional e áreas correlatas. 

Faz-se necessário também para o fortalecimento do Estágio a criação dentro das 

Universidades de uma Coordenação de Estágio, como  

“(...) instância, fundamental para o encaminhamento de um estágio com 
qualidade. Cabe à esta Coordenação atuar diretamente articulada às 
coordenações de curso ou departamentos, de modo a viabilizar as novas 
demandas de qualificação do Estágio como elemento central da formação 
profissional” (ABEPSS,2008, p.24) 
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 Nesse contexto, é relevante que todos os sujeitos envolvidos no processo de estágio 

estejam interessados em seu fortalecimento enquanto campo pedagógico e educacional, 

lutando contra as ofensivas da lógica capitalista de transformação do estagiário em mão de 

obra barata, sub especializada e com direitos trabalhistas negados. 

 Sobre essa questão, aponta-se a necessidade de conhecer o processo de contra-

reforma na política de ensino superior no Brasil, em particular no Serviço Social, a fim de 

construir possibilidades de mudanças. 

 

 

2. O PROCESSO DE CONTRA-REFORMA DO ESTADO E SEUS REBATIMENTOS NO 
ENSINO SUPERIOR  

 

 As mudanças desencadeadas no mundo do trabalho a partir da crise internacional do 

capital engendrada na década de 1970 marcou a lógica organizacional da produção com 

uma revolução tecnológica denominada de reestruturação produtiva, a qual inseriu 

mudanças no contexto do mundo do trabalho a fim de agilizar processos em prol do modo 

capitalista de produção. 

 O processo de modernização e avanço do capitalismo manifesta na sociedade 

brasileira uma ordem social opressora, decorrente de uma relação de exploração e 

dominação do capital sobre o trabalho. Nesse sentido, a expansão da sociedade capitalista 

é determinada sobre as mais diferentes atividades, entre as quais se destacam os elevados 

investimentos na produção de bens e de capital, estabelecendo um mundo de mercadorias, 

considerada existência molecular do sistema capitalista. 

 A dinâmica específica do capital determina elementarmente à relação capital/trabalho 

sob o viés da exploração, tornando diminuta a relação do trabalhador com o que ele produz 

por meio do processo da expropriação, o qual “se opera pela ação das leis imanentes à 

própria produção capitalista, pela centralização dos capitais” (MARX, p. 881,1994). 

 Observa-se uma relevante concentração da riqueza produzida sob o poder daqueles 

que detém os bens de produção (burguesia). Dados do Censo 2010 revelam que no Brasil a 

renda dos mais ricos (média de R$ 16.560,92 mensais) é maior que a de 40 brasileiros mais 

pobres (R$ 393,43 mensais). 
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 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome avaliou, a partir de 

dados do IBGE e estudos do IPEA, que existam 16,2 milhões de brasileiros (8,6% do total) 

vivendo na miséria extrema ou com ganho mensal de até R$ 70,00. Nesse sentido, de 

acordo com o pensamento de Marx, é a propriedade privada dos produtos do trabalho alheio  

 Note-se que o capitalismo que se funda sobre a propriedade privada intensifica um 

processo de modernização, caminha de forma igualitária à ampliação das desigualdades 

sociais, reveladas, por exemplo, no contexto do acentuado processo de exclusão social, 

criminalização da pobreza e altos índices de desemprego, dentre outras características 

relevantes, as quais são determinadas de acordo com a dinâmica histórica vivida pela 

sociedade brasileira contemporânea. 

 Segundo Iamamoto (2007, p. 142), constatam-se “profundas alterações nas formas 

de produção e de gestão do trabalho perante as exigências do mercado mundial sob o 

comando do capital financeiro, que alteram profundamente as relações entre Estado e 

sociedade”, na cena contemporânea brasileira acompanhada de uma globalização da 

economia, denominada por Chesnais (1996) de Mundialização do capital. Para o autor,  

No movimento de Mundialização, o capital está mandando pelos ares a 
integração do trabalho, onde se encontram as classes trabalhadoras que 
criam riqueza para outros, vivenciam a radicalização dos processos de 
expropriação e exploração. Suas lutas e conquistas pelo reconhecimento dos 
seus direitos sofrem regressões, segundo os parâmetros neoliberais, em 
favor da economia política do capital financeiro. (CHESNAIS, 1996, p. 39) 

 Esta reestruturação produtiva afeta significativamente a organização dos processos 

de trabalho afetando sobremaneira as profissões na gênese de seu exercício e formação 

profissional, como a exemplo dos estágios, os quais possuem seu caráter histórico de 

aprendizagem no sentido pedagógico deturpado, sendo utilizado como espaço de 

apropriação de mão de obra barata e sub especializada. 

 Nesse contexto, observa-se ainda que nos últimos anos além dos vários processos 

de mudança implementados no Estado brasileiro, sobretudo a partir dos anos 90, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) também houve mudanças 

significativas na política educacional, apresentando esta traços do contexto neoliberal, ao 

qual o país se aproximou. 

 A supracitada reforma política do Estado brasileiro priorizou investimentos na 

educação fundamental, distanciando-se da educação superior e contribuindo para a 

privatização do ensino em todas as instâncias, com destaque para o nível superior onde a 
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educação passou a ser mercantilizada como qualquer outra mercadoria que se vende 

visando para além da qualidade os lucros. 

 Contudo, estas mudanças causaram diversos impactos frente a educação brasileira 

onde de acordo com Netto (2000, p.27) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

apresenta cinco traços relevantes, sendo eles: 

O primeiro traço é o (...) favorecimento à expansão do privatismo (...), a 
transformação do ensino superior em área de investimento do capital (...); 

O segundo traço é a liquidação, na academia, da relação ensino/pesquisa e 
extensão (...); 

O terceiro traço dessa política (é) a supressão do caráter universalista da 
universidade; 

O quarto traço está vinculado ao nexo organizador da vida universitária – a 
subordinação dos objetivos universitários às demandas do mercado; o 
mercado passa a ser uma das referências da vida acadêmica (...); 

O quinto traço trata (...) da redução do grau de autonomia universitária. 

 

 Soma-se ainda a todas estas observações a expansão dos cursos à distância, 

tecnólogos e dentre outras modalidades de ensino, as quais aumentam quantitativamente o 

número de sujeitos especializados com baixa qualidade ao que diz respeito à formação 

profissional, visando apenas uma educação superior a serviço do mercado, gerida por 

empresários segundo a lógica da acumulação capitalista. E essa é uma dimensão que se 

torna junto às demais já mencionadas aqui, um dos grandes desafios postos à categoria 

profissional para aprofundamento do debate sobre a precarização do ensino superior diante 

da crescente formação graduada massiva decorrente da expansão acelerada da educação 

superior como “negócio do capital”, com perda gradativa e significativa de qualidade do 

trabalho do assistente social findando em sérias implicações na vida dos segmentos de 

classe atendidos e na defesa de seus direitos sociais (IAMAMOTO, 2009, p.43).   

 Um elemento deste processo da formação profissional prejudicado enquanto a sua 

materialização na forma da lei são os estágios, que com o surgimento dos cursos à distância 

se tornaram assim como os campos de trabalho, espaços totalmente concorridos, pois 

embora sejam estudantes de modalidade à distância, estes precisam realizar o estágio 

supervisionado de forma presencial. Nesse sentido,  

“Tanto a Lei nº 11.788/2008 quanto a Resolução CEFESS nº 533/2008 tratam 
do estágio como atividade obrigatória e presencial que deve ser 
supervisionada pelas unidades de ensino e pelos campos de estágio. Ele não 
pode, portanto, ser desenvolvido como laboratório, como as demais 
disciplinas desses cursos. Aliás, por sua própria natureza, o estágio 
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pressupõe o contato/articulação, mediado pelo estudante, entre o curso e a 
instituição que é campo de estágio.” (RIBEIRO, p. 87, 2009) 

 Contudo, apesar das conquistas adquiridas na implementação das legislações que 

tratam do estágio no Brasil, este continua a ser protagonista de muitas preocupações. Afinal, 

por ter o estágio um papel educacional na formação do estudante este se encontra marcado 

por diversas arbitrariedades por parte das empresas em função do mercado. O fato de não 

haver nenhuma lei que determine piso salarial aos estudantes, submete estes a 

contratações com baixas remunerações, onde empresas aumentam o número de estagiários 

visando conter gastos e diminuindo a contratação de pessoal qualificado, com o ensino 

superior já concluído. 

 Por outro lado, é cada vez menor o número de profissionais contratados e quando 

há, de um modo geral, estes se submetem a contratações temporárias, vínculos 

empregatícios precarizados, com baixos salários, além da insegurança no trabalho instável. 

Mesmo porque, em curto prazo, o quantitativo de vagas em postos de trabalho não cresce 

na mesma velocidade e proporção do contingente de assistentes sociais graduados no 

mercado, aumentando por fim, o exército mundial de reserva, que por sua vez, pressiona 

para manter essa fragilização na esfera trabalhista em favor do grande capital. 

 Por fim, cabe-nos a reflexão acerca das conquistas a classe trabalhadora com 

referência ao trabalho. Trata-se de uma contra-reforma que imprime elementos de mudança 

e de permanência, onde segundo BEHRING, “o “atraso” é funcional ao desenvolvimento do 

lado “moderno”. 

 

CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inerente ao contexto da sociabilidade capitalista madura, os preceitos do 

neoliberalismo se instauram e se (re) configuram, ganhando espaço e naturalização por 

meio dos sujeitos pertencentes a esta sociedade. 

 A educação, que de acordo com os princípios que a tratam na Constituição Federal 

Brasileira deveria garantir padrão de qualidade é cotidianamente tratada por parte dos 

governantes como sendo irrelevante, dando condição para que os grandes empresários da 

educação seja ela do ensino básico, médio ou superior se sobressaiam e ganhem mercado 
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consumidor. Afinal, é assim que a educação é tratada atualmente, como mercadoria que 

possui valor de uso e de troca, bem como sinalizou Marx em seus escritos de “O Capital”. 

 Contudo, embora seja a educação um direito de todos, de forma gratuita e financiada 

pelo Estado, na atual conjuntura em que o mercado envereda-se pela ordem neoliberal, há 

uma inversão de valores através da ideologia naturalizada em censo comum que sataniza o 

que é público e qualifica inquestionavelmente o que é privado. 

 Nesse contexto, se acentua de maneira catastrófica a criação de cursos, sobretudo 

de ensino superior, com baixa qualidade no tocante a formação de profissionais preparados 

para dar respostas ao processo dinâmico da vida em sociedade. São inúmeros profissionais 

jogados semestralmente no mercado de trabalho, conduzidos ao único propósito de atender 

de maneira imediatista e acrítica as demandas recorrentes. 

 Visto isso, são muitos os desafios profissionais e acadêmicos, dentre os quais 

Iamamoto (2009) elenca cinco: 

1) A exigência de rigorosa formação teórico-metodológica que permita 
explicar o atual processo de desenvolvimento capitalista sob a hegemonia 
das finanças e o reconhecimento das formas particulares pelas quais ele vem 
se realizando no Brasil, assim como suas implicações na órbita das políticas 
públicas e consequentes refrações no exercício profissional; 

2) Rigoroso acompanhamento da qualidade acadêmica da formação 
universitária ante a vertiginosa expansão do ensino superior privado e da 
graduação à distancia no país; 

3) A articulação com entidades, forças políticas e movimentos dos 
trabalhadores no campo e na cidade em defesa do trabalho e dos direitos 
civis, políticos e sociais; 

4) A afirmação do horizonte sociais e ético-político do projeto 
profissional no trabalho cotidiano, adensando as lutas pela preservação e 
ampliação dos direitos mediante participação qualificada nos espaços de 
representação e fortalecimento das formas de democracia direta;  

5) O cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das condições 
de trabalho e da qualidade dos atendimentos, potenciando a nossa 
autonomia profissional. (IAMAMOTO, 2009, p.43 - 44) 

 A categoria deve ainda se preocupar com mais atenção aos campos de estágio, 

procurando criar espaços na academia para envolvimento dos profissionais supervisores de 

campo, mesmo que isto se constitua em um desafio, pois sabemos que muitos profissionais 

não possuem tempo disponível para além do campo de trabalho, tendo outras 

responsabilidades. 

 Dessa forma, as entidades da categoria, Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), e os 
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Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), devem se mobilizar com vistas a 

encontrar respostas frente às ofensivas do capital ao Serviço Social e a educação brasileira 

como um todo. 
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