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RESUMO 
 
O presente trabalho se constitui uma reflexão teórica com a 
perspectiva de discutir a importância da implementação da 
Política Nacional de Estágio da ABEPSS no processo de 
formação profissional dos assistentes sociais na atual 
conjuntura de contrarreforma do ensino superior. Neste 
sentido, corroboramos que a PNE se coloca como um 
instrumento que direciona a formação profissional aos 
indicativos do Projeto Profissional Crítico, projeto este 
tensionado pela dinâmica destrutiva do capital. Por 
conseguinte, destacamos o potencial da PNE no intuito de 
garantir que o estágio evidencie seu potencial didático-
pedagógico e de interlocução profícua com o exercício 
profissional dos assistentes sociais. 
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ABSTRACT 
 
The present work is a theoretical reflection about the prospect 
of discussing the importance of implementing the ABEPSS 
National Stage of Politics in professional education of social 
workers in the current situation contrarreforma of higher 
education. In this sense, we agree that the PNE is set as an 
instrument that directs the training to indicative of Critical 
Professional Project, this project stressed the destructive 
dynamics of capital. Therefore, we highlight the potential of the 
NAP in order to ensure that the evidence of his stage didactic 
and pedagogical potential and fruitful dialogue with the 
professional practice of social workers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O debate acerca do estágio curricular em Serviço Social coloca-se como um 

espaço de resistência à lógica mercadológica vivenciada pela formação profissional dos 

assistentes sociais na atual conjuntura de contrarreforma do ensino superior. 

Neste sentido, a implementação da Política Nacional de Estágio da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), para além de um 

direcionamento à operacionalização do estágio curricular, representou uma importante 

contribuição no fortalecimento do Projeto Ético-Político Profissional. 

Assim, considerando que a PNE trouxe significativas contribuições no que se 

refere ao direcionamento crítico dos estágios curriculares na formação profissional 

buscamos, primeiramente, apresentar o debate atual e as problemáticas envoltas ao projeto 

profissional do Serviço Social demarcando também o contexto de contrarreforma 

universitária e os desafios impostos à formação de novos assistentes sociais. 

Por conseguinte, apresentamos a inserção da Política Nacional de Estágio e as 

estratégias nela apresentadas para fortalecer a formação profissional crítica, colocando o 

estágio como elemento essencial nesse processo, vez que é um dos elementos formativos 

responsável pela aprendizagem da dinâmica da realidade profissional e social pelos 

discentes. 

Para tanto, é relevante a contribuição das entidades representativas da categoria 

na garantia de uma formação que enseje qualidade e combata as ofensivas impostas pela 

dinâmica destrutiva do capital de transformar o processo formativo em mero adestramento 

de profissionais. 

 

 

2. A SUPOSTA CRISE DE HEGEMONIA DO PROJETO PROFISSIONAL: ELEMENTOS 

PARA  CONTESTAÇÃO E DEFESA NO DEBATE DOS ASSISTENTES SOCIAIS  

 

 

O debate acerca do projeto ético-político do Serviço Social é muito recente, data 

da segunda metade dos anos de 1990 e, sua atual formatação se deve à construção de um 

novo projeto no final da ditadura militar, possibilitada pela recusa e crítica ao 

conservadorismo profissional e, por um acúmulo teórico propiciado pela pós-graduação, no 

trânsito dos anos 70-80, engendrando uma nova massa crítica considerável, que permitiu 



 

 

 
                  

uma interlocução fecunda com as ciências sociais, destacadamente as de inspiração na 

tradição marxista. (NETTO, 2007a) 

A “quebra do quase monopólio do conservadorismo” (NETTO, 2007a, p. 12-13) 

político, teórico e metodológico na profissão  foi acompanhada pelo peso adquirido no 

debate envolto à formação profissional, que consubstanciou na construção do Currículo 

Mínimo em 1982, hoje conhecido como Diretrizes Curriculares – aprovada pelo MEC 

somente em 2001, com significativas alterações no que concerne à direção social da 

formação, aos conhecimentos e habilidades preconizados e considerados essenciais no 

desempenho do assistente social. 

Os anos de 1990 marcam a conquista de hegemonia desse projeto de profissão, 

respaldado nos aparatos jurídico-normativos da categoria, como a Lei de Regulamentação 

da Profissão 8.662/93, o Código de Ética Profissional de 1993, a Diretrizes Curriculares de 

1996, e também na maturidade intelectual adquirida no bojo das pós-graduações, que 

ampliou a produção de conhecimentos entre o/as assistentes sociais. 

O debate atual envolto ao projeto ético-político profissional do Serviço Social 

frente ao movimento de contracorrrente imposto à profissão pela ofensiva do capital, remete 

à sustentação de duas ponderações distintas que repercutem nos debates da categoria. 

A primeira ponderação é a de que o projeto profissional vivencia um processo de 

“inviabilidade” ou uma “crise de hegemonia”; a segunda sustenta que o projeto profissional 

do Serviço Social não vivencia uma crise de hegemonia, mas um processo de 

tensionamento pela crise orgânica do capital, já que em suas três esferas constitutivas 

(produção do conhecimento, instrumentos normativos e organização política) não há 

indicativos para tal. 

A primeira colocação, defendida por Netto (2007 b) e Braz (2007), bem como 

outros intelectuais críticos da categoria, afere que a inviabilização do projeto profissional 

perpassa duas problemáticas de cunho bastante abrangentes: uma refere-se aos objetivos e 

funções profissionais, onde o Serviço Social tem sido intencionalmente reduzido ao plano 

assistencial, como também a ausência de uma proposta alternativa à do capital (crise da 

esquerda); a segunda concerne à problemática da formação profissional via 

desregulamentação e flexibilização da educação superior e também o próprio exercício da 

profissão no Brasil, devido às suas condições objetivas.  

A segunda ponderação, se ancora na perspectiva de que o projeto ético-político 

do Serviço Social não passa por um processo de crise, vez que não há indicativos para tal 

afirmação.  



 

 

 
                  

Essa consideração de intelectuais como Ramos (2009), Mota e Amaral (2009), 

se sustenta na proposição de que nas três dimensões constitutivas desse projeto, não 

possuem elementos que reforcem essa condição: no plano da produção de conhecimento, 

notamos a predominância da teoria social crítica nas nossas produções; no âmbito dos 

nossos instrumentos normativos ou marcos legais não aconteceram mudanças regressivas; 

e na dimensão da organização política (ABEPSS, CFESS e ENESSO) mantemos uma 

direção política de sustentação ao projeto profissional hegemônico. 

É nesse aspecto que Braz, aponta que a rápida modificação do perfil dos 

assistentes sociais no Brasil tem repercutido no projeto ético-político em dois planos: 

 
Primero no âmbito do exercício profissional que, quando desqualificado, 
vulnerabiliza a imagem da profissão no sentido de sua desvalorização na sociedade, 
além de pressionar para baixo as já desfavoráveis condições salariais. Noutro plano, 
pode-se dizer que esse mesmo perfil – produzido por uma formação profissional 
pouco qualificada, em ambientes nada acadêmicos, despolitizados, que não 
propiciam uma necessária vivência universitária aos estudantes (vivência 
absolutamente inviável nos cursos de graduação à distância) – tende a dificultar a 

formação de novos quadros teóricos e políticos para o projeto profissional. (BRAZ, 
2007, p. 9 - grifos originais) 

 
Ora, se a formação de novos quadros para o projeto profissional na sua atual 

formatação requer, em grande parte, a articulação de uma sólida formação e uma vivência 

política, que tem na universidade um locus privilegiado (Idem, p. 9-10), se faz necessário 

apreender os rumos que o ensino superior e, consequentemente, a formação em Serviço 

Social tem tomado. 

Entretanto, é sabido que, as transformações societárias ocorridas a partir da 

década de 1970, possibilitaram a ruptura com o modelo de sociabilidade vigente, 

fundamentado no pacto fordista-keynesiano, e seu modelo de Estado de Bem Estar Social, 

frente à crise que se evidenciava. 

Assim, a irrupção da política neoliberal e da reestruturação produtiva, com seu 

modo de “acumulação flexível” (HARVEY, 2009), viabilizou a desconstrução de direitos 

sociais até então conquistados, entre eles o acesso à educação pública e de qualidade. 

Cabe ressaltar, que no contexto brasileiro essa ofensiva só foi implementada 

durante a década de 1990, mais precisamente no Governo Collor de Melo e conduzida de 

forma mais competente no governo de Fernando Henrique Cardoso (NETTO, 2000, p. 17-

18), uma espécie de contracorrente ao que vinha sendo construído com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

A intervenção estatal no trato das expressões da “questão social” se torna alvo 

de deslocamento à esfera privada e mercantil, tendo em vista que a política social se coloca 

como um “nicho incômodo” (LESSA et al, 1997 apud BEHRING, 2008, p. 160) para o capital 



 

 

 
                  

e, segundo os neoliberais, a responsável pelos gastos estatais e pela crise que se 

instaurava. 

Conforme, Behring (2008, p. 202) esse processo de flexibilização e privatização 

foi implementado com um discurso extremamente conservador, travestido com uma 

máscara de modernização e repassado à sociedade com a pespectiva reformista, que de 

fato descaracterizou o real sentido do termo reforma, pois se colocava como algo de mais 

atrasado, portanto, uma contrarreforma. 

Por conseguinte, a precarização da política educacional brasileira, tem como 

respaldo e marco legal a Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional (LDB), Lei 

9.394/96. A mesma refere que a educação deve estar voltada para as necessidades do 

mercado de trabalho (CARVALHO, 2012, p. 34). 

A referida lei, foi acompanhada da promulgação de decretos entre outras 

diversas normativas (IAMAMOTO, 2000, p. 36), que intensificaram o processo de 

transformação da educação em mera mercadoria, nos seus mais variados níveis, com 

relevo especial ao ensino universitário, tornado-o um comércio extremamente lucrativo ao 

capital. 

Desta maneira, concretiza-se o que brilhantemente Chauí (2003, p. 2) 

denominou de “Universidade Operacional”, um modelo de instituição ao mesmo tempo que 

retira da universidade a sua função de instituição social, a transforma em organização 

social, regida por contratos de gestão, fornecendo as bases para a formação de intelectuais 

afeitos à lógica imperante, com uma formação técnica e minimalista, como também a 

criação de superlucros para o empresariado da educação. 

Tal realidade se torna ainda mais gritante quando analisamos a realidade da 

Instituições de Ensino Superior na modalidade à distância, que tem se tornado o “Canto da 

Sereia” (SANTOS; ABREU, 2011, p. 132) aos setores populares que não chegavam à 

universidade, que sob a roupagem do acesso, afasta a dimensão do direito à universidade 

pública e desvincula a função precípua da educação superior de socialização do 

conhecimento, através de atividades que envolvam o tripé ensino-pesquisa-extensão. 

O próprio MEC, de acordo com o CFESS et al (2011, p. 20), aponta que os 

cursos de Serviço Social são os que apresentam maior número de irregularidades quanto ao 

seu funcionamento, especialmente no âmbito das intituições de ensino à distância. O fator 

de maior destaque se revela na consideração de que as irregularidades da formação são 

ainda mais evidenciadas em torno da operacionalização dos estágios curriculares. 

Nessa perspectiva, o estágio tem sido uma questão que vem merecendo 

destaque inclusive nos marcos regulatórios da profissão, entre eles a Resolução 533 do 



 

 

 
                  

CFESS de 2008, que regulamenta a supervisão direta do estágio em Serviço Social e, mais 

recentemente, a Política Nacional de Estágio da ABEPSS, como também a Lei Nacional de 

estágio 11.788/2008. 

O estágio, portanto, necessita de condições para que de fato suas 

potencialidades didático-pedagógicas sejam reveladas e vivenciadas pelos discentes no 

âmbito da formação e do exercício profissional, pois, o mesmo tem o papel de possibilitar a 

construção da matriz de identidade profissional do aluno, afirma Buriolla (2008). 

Pensando em fortalecer e direcionar a formação profissional numa perspectiva 

crítica, que garanta ao discente o desenvolvimento das dimensões teórico-metodológica, 

ético-política, técnico-operativa e interventiva (ABEPSS, 2009, p. 11), como também no 

intuito de barrar esse processo de precarização do contato discente com o exercício 

profissional, que se construiu a PNE. 

 

 

3. A POLÍTICA NACIONAL DE ESTÁGIO: UM DIRECIONAMENTO CRÍTICO À 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL  

 

 

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

trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 71), tem na formação profissional, duas 

modalidades de estágio curricular: o obrigatório e o não-obrigatório, sendo que este último 

pode ser remunerado ou não.  

De acordo com o Artigo 2° da Lei 11.788 que dispõe sobre o estágio de 

estudantes, o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para a provação e obtenção do diploma e, o estágio não-obrigatório é 

aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória.  

Buriolla afirma que:  

 
O estágio é concebido como um campo de treinamento, um espaço de 
aprendizagem do fazer concreto do Serviço Social, onde um leque de situações, de 
atividades de aprendizagem profissional se manifestam para o estagiário, tendo em 
vista a sua formação. O estágio é o lócus onde a identidade profissional do aluno é 
gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação 
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e 
sistematicamente. (BURIOLLA, 2009, p.13) 

 
Portanto, o estágio requer qualificação na sua operacionalização, tanto no que 

se refere à supervisão quanto na garantia de condições adequadas de realização no âmbito 



 

 

 
                  

do exercício profissional, espaço este amplamente precarizado pelas atuais condições 

sócio-ocupacionais dos assistentes sociais. 

O debate do estágio supervisionado se apresenta como um importante campo 

de resistência à lógica mercadológica da formação instrumental, considerando inclusive o 

potencial mobilizador da categoria em todo processo de elaboração e implantação da PNE 

que, como corroboram Santos e Abreu (2011, p. 128), nos leva a afirmar que com os 

esforços para a sua efetivação em todo o território nacional, estamos diante de uma 

estratégia de afirmação do projeto de formação profissional.  

Ramos (2009, p. 24-27) consubstancia que a realização da pesquisa avaliativa 

da implementação das Diretrizes Curriculares nas Unidades de Formação Acadêmica 

(UFAs), evidenciou a necessidade de ampla discussão acerca do estágio na formação 

profissional, bem como a necessidade de implementar uma Política de Estágio, 

impulsionada inclusive pela aprovação da Lei 11.788/2008 e pela Resolução número 533 do 

CFESS.   

A Política Nacional de Estágio construída pela ABEPSS (2009, p. 13-14) aponta 

que, os princípios que devem nortear a realização do estágio no Serviço Social são a 

indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa; articulação entre Formação e Exercício Profissional; indissociabilidade entre 

estágio e supervisão acadêmica e de campo; articulação entre universidade e sociedade; 

unidade teoria-prática; interdisciplinaridade; e, por fim, articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão2.  

Neste sentido, a PNE (Idem, p. 15) corrobora que o estágio supervisionado se 

configura num processo político-pedagógico, de ensino-aprendizagem, na qual se realiza a 

observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do estagiário no campo de 

estágio, bem como a avaliação do processo de aprendizagem discente, visando a 

construção de conhecimentos e competências para o exercício da profissão. 

O estágio se configura num momento em que as particularidades da realidade 

social dos espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais se evidenciam nesta etapa 

da formação, expressas: 

 
[...] na precarização dos campos de estágio e nas instituições de ensino, pela 
deficiência de recursos materiais, físicos e humanos, a bolsa-estágio que não condiz 
com a realidade de estudantes-trabalhadores, a massificação do processo de 
supervisão acadêmica e pelo número excessivo de estudantes, entre outros. [...] 
(ABEPSS, 2010, p. 15) 
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 Uma análise detalhada dos princípios que norteiam a realização do estágio se encontra na PNE da 

ABEPSS (2009, p. 13-14) 



 

 

 
                  

Entretanto, conforme a política supracitada (Idem, Ibidem) o estágio coloca-se 

como um momento privilegiado de planejar estratégias de operacionalização para o 

enfrentamento dessa realidade posta pela lógica do capital. 

Por conseguinte, a Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2009) consoante 

com as legislações que regulamentam o estágio curricular supervisionado (Lei 11.788/2008, 

Lei de Regulamentação da Profissão de número 8.662/1993, e a Resolução do CFESS de 

número 533) traz as atribuições3 dos sujeitos envolvidos na realização do estágio, os 

supervisores de campo, supervisores acadêmicos, estagiários e coordenação de estágio. 

A coordenação de estágio, de acordo com a PNE, é vista como a esfera de 

organização e gestão da política de estágio, indicando a necessidade de todas as UFAs 

possuírem esta instância, onde a mesma deve 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 (Idem, p. 24). 

Outra questão amplamente discutida no seio na referida Política (2009, p. 27) se 

configura na necessidade de as UFAs elaborarem suas respectivas Políticas de Estágio em 

conformidade com a legislação de regulamentação do estágio, bem como a necessidade de 

esta política constar no projeto pedagógico destas, visando fortalecer coletivamente as 

diretrizes para o estágio no Serviço Social. 

A PNE (Idem, p. 27) faz uma diferenciação entre os estágios na modalidade 

curricular obrigatório e não-obrigatório destacando a realidade que perpassa esta segunda 

modalidade, no que concerne ao desconhecimento da categoria profissional, do 

afastamento e total desconsideração com seus resultados frente à formação profissional dos 

discentes, destacando o chamado à ABEPSS para se posicionar a respeito, 

consubstanciando na implementação da referida Política de Estágio. 

A PNE estabelece ainda que: 

 
A supervisão acadêmica não deve ultrapassar o limite de 15 alunos por turma, tendo 
em vista as especificidades da disciplina de estágio, bem como os critérios de 
avaliação institucional previstos pelo INEP, em relação às disciplinas que articulam 
teoria e prática. Indica-se que as turmas devem ser subdivididas por áreas de 
atuação/conhecimento do Serviço Social (políticas sociais, fundamentos, trabalho, 
questão urbana e rural, questão geracional, etc.), organizados conforme realidade 
dos campos de estágio e quando possível, a compatibilização com as áreas dos 
Grupos Temáticos de Pesquisa da – GTPs da ABEPSS. (ABEPSS, 2010, p. 34) 

  
O estabelecimento deste limite representa um ganho significativo à categoria 

profissional, vez que a resolução do CFESS estabelece limite de estagiários apenas aos 
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 Para mais detalhes, tais atribuições encontram-se minunciosamente delineadas na PNE (2010, p. 

19-26). 



 

 

 
                  

supervisores de campo, onde favorecia a crescente extração de sobretrabalho dos docentes 

supervisores acadêmicos. 

Outro ganho relativo com a construção da PNE foi a criação e fortalecimento de 

Fóruns de Supervisores (Idem, p. 35), um mecanismo de articulação e de estratégias 

utilizadas pelas diversas unidades de ensino, com o intuito de aglutinar docentes, 

profissionais e estudantes em torno das questões do estágio, como maneira de 

fortalecimento e permanência do debate sobre a temática, bem como a garantia de 

construção de alternativas comuns à qualificação do estágio em Serviço Social. 

Santos e Abreu (2011, p. 138) destacam ainda que, a Política Nacional de 

Estágio da ABEPSS, vem potencializar a formação em quatro âmbitos: teórico, ético-político, 

técnico-operativo e no âmbito acadêmico/pedagógico.  

No âmbito teórico-prático a PNE, de acordo com as autoras (Idem, p., 139), pode 

fortalecer a formação ao sustentar a concepção do estágio como um dos momentos de 

correlação teoria-prática, atentando para o fato de esse não poder ser tratado como os 

demais componentes curriculares, requerendo uma metodologia diferenciada, posto que 

possui sua centralidade no efetivo acompanhamento do exercício profissional, incidindo 

sobre ela todos os demais conteúdos dos três eixos/núcleos de fundamentos.    

Assim, no âmbito teórico prático, é reafirmada a importância da supervisão 

acadêmica e de campo no apoio ao discente à reflexão e apreensão dos processos sociais 

vivenciados, em sua totalidade: 

 
[...] ao fortalecer o estágio como espaço de formação, veiculação e produção de 
informações, devendo constituir-se como espaço de investigação e pesquisa, 
exigindo que o aluno, somente possa fazer estágio, tanto obrigatório quanto não-
obrigatório, a partir do momento em que possuir determinado acúmulo teórico-
metodológico do Serviço Social. (SANTOS; ABREU, 2011, p. 139) 

 
No âmbito ético-político, a referida Política confere que o estágio não seja 

tratado simplesmente como fornecedor de mão-de-obra barata e semiqualificada, mas como 

um processo didático-pedagógico privilegiado e intrínseco ao processo de formação 

profissional dos futuros assistentes sociais, fortalecendo o projeto ético-político da profissão 

e, afirmando os aparatos normativos da categoria para a realização de um estágio de 

qualidade. (Idem, Ibidem) 

No que compete ao âmbito técnico-operativo, a PNE destaca o estágio como 

momento de articulação entre formação e exercício profissional, ou seja, é o espaço em que 

o discente constrói sua identidade profissional a partir da reflexão e troca de conhecimentos 

com os sujeitos envolvidos no processo, sejam eles supervisores acadêmicos e/ou de 

campo, inclusive chamando a atenção para a construção de instrumentais como o plano de 



 

 

 
                  

estágio, relatório semestral de estágio, boletins estatísticos e diário de campo (Idem, 

Ibidem).   

E, por fim, no âmbito acadêmico, conforme Santos e Abreu, no que se refere à 

organização dos cursos e da instituição de ensino e, no que compete ao fortalecimento e 

organização da categoria (Idem, p. 140).  

Em relação à organização dos cursos e da instituição contribui ao indicar uma 

coordenação de estágio e responsabilizar as UFAs por tudo que se relacione ao estágio, 

especialmente na procura e criação de campos de estágio, a elaboração de cursos para 

supervisores e a criação de fóruns de supervisores; a democratização da coordenação de 

estágio envolvendo representações de ambos os sujeitos participantes do processo; ao 

exigir um componente curricular co-requisito para a realização do estágio e, dividindo-o por 

áreas temáticas; definindo o número de estagiários por supervisor acadêmico; e, ao 

requerer a elaboração por parte da UFAs de suas políticas internas de estágio, em 

conformidade com a PNE da ABEPSS, que venham a fortalecer o projeto de formação e 

qualificação do ensino (Idem, p. 140). 

No que se refere ao fortalecimento e à organização da categoria, Santos e Abreu 

(idem, p. 140) apontam que a Política Nacional de Estágio pode potencializar o intercâmbio 

entre as UFAs no sentido de criar e manter seus fóruns de supervisores, intercâmbios entre 

supervisores acadêmicos e de campo, ao indicar que eles devem juntamente com os 

discentes construir o plano de estágio. 

Por conseguinte, Carvalho (2012) destaca que a PNE é implementada em 

consonância e no intuito de fortalecer os princípios evidenciados no Código de Ética de 

1993, nas Diretrizes Curriculares de 1996, na Lei 8.662/1996 que Regulamenta a Profissão, 

bem como na Resolução 533 do CFESS que regulamenta a supervisão direta de estágio em 

Serviço Social, para que o estágio possa, de fato, possibilitar ao discente um aprendizado 

de qualidade, ao entrar em contato com o cotidiano da prática profissional eivado de 

elementos mistificadores do real. 

Todavia, esse mesmo cotidiano mistificador do real, foi o cenário contraditório 

motivador da elaboração da PNE, contexto complexo para a formação profissional, mas que 

surge como instrumento essencial na identificação dos entraves e estratégias de 

enfrentamento dos mesmos, na luta pela afirmação do projeto profissional vigente. 

É notória a preocupação da ABEPSS em direcionar a Política de Estágio no 

sentido de que esteja articulada ao projeto de formação profissional para que o estágio 

desencadeie num processo de ensino-aprendizagem, materializado na articulação dos 

conteúdos que compõem os diversos componentes curriculares. 



 

 

 
                  

 

 

4. Considerações Finais 

 

 

O atual contexto de bárbarie social, demarca a entrada de uma crise sistêmica 

nunca antes presenciada pela dinâmica do capital, vez que acirra todas as formas de 

ultrapassagem da problemática evidenciada, o retrato disso está também no campo ideo-

teórico imposto pela lógica imperante, ou seja, o movimento pós-moderno, que esvazia o 

sentido da realidade, apreendida na sua mais efêmera, molecular e fragmentária 

imediaticidade (NETTO, 2012). 

No Serviço Social, o resultado disso é a reatualização do conservadorismo, 

favorecida pela precarização das condições de trabalho e da formação profissional, pela 

falta de preparo técnico e teórico, pela fragilização de uma consciência crítica e política, o 

que pode motivar a busca de respostas pragmáticas e irracionalistas, a incorporação de 

técnicas aparentemente úteis em um contexto fragmentário e imediatista (BARROCO, 2011, 

p. 212). 

Neste sentido, as entidades representativas da categoria, CFESS/CRESS, 

ABEPSS e ENESSO, numa constante articulação política buscam fortalecer o projeto 

profissional e implemetam a PNE na perspectiva de direcionar o estágio curricular, para que 

esse garanta ao discente um momento didático-pedagógico que possibilite a apreensão das 

dimensões teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa e investigativa, 

necessárias a uma formação de qualidade, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares. 

Comungamos da ideia expressa por Ramos ao colocar que, a perspectiva 

organizativa dos assistentes sociais deve fortalecer a contraposição ao pensamento único, 

ao isolamento da crítica, ao conservadorismo, tão presentes na atual conjuntura brasileira, 

na perspectiva do fortalecimento e autonomia dos movimentos vinculados ao trabalho e que 

defendem a eliminação da ordem sócio-metabólica do capital (2009, p. 47). O enfrentamento 

dessa problemática que perpassa a profissão supõe “mais vontade política organizada e 

menos ilusões otimistas” (NETTO, 2007a, p. 40) 
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