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Resumo: O presente artigo objetiva discutir uma atribuição privativa do exercício profissional, a 
supervisão técnica. Algumas produções teóricas direcionam este debate, na maior parte 
associada a atividade de estágio; mas se evidencia uma restrita publicação na perspectiva que 
almejamos propor a reflexão neste artigo. Ao colocar esta discussão para a categoria 
profissional pretende-se dar visibilidade a uma atividade que pode ser desempenhada pelo 
profissional Assistente Social ao longo de sua carreira profissional. A supervisão é norteada por 
um acúmulo de conhecimento o que pressupõe a competência na articulação das dimensões 
da práxis profissional; ou seja teórico metodológicas, ético políticas e técnico operativas.  

 
Palavras chaves: Supervisão técnica. Dimensão teórico metodológicas, ético políticas e 

técnico operativas. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao colocar em pauta o debate do exercício profissional e a formação 

muito se tem dito sobre o processo de precarização tanto do processo 

formativo, quanto do exercício profissional; estas duas categorias não são 

dissociadas e estão sob as mesma determinação na sociedade capitalista. 

A formação vem sendo questionada na medida em que é apreendida 

enquanto mercadoria; portanto altera as bases formativas visando um aligeira 

mento, a busca por tecnologias que reduzam custos fixos, redução de carga 

horária e novas modalidades que suprimem a contratação de professores. 

Estas e outras discussões refletem na formação e na possibilidade de 

apreensão dos conteúdos com qualidade de ensino. 

Já o exercício profissional demanda a constante atualização e nem 

sempre o profissional conta com uma política de recursos humanos 

institucionalizada que possa promover seu acesso a formação continuada. 

Esse processo muitas vezes está na oferta de cursos e eventos que o conselho 

profissional promove, nos cursos e eventos que as instituições de ensino 

ofertam a comunidade, nas formações direcionadas pelas instituições 

contratantes. Nesse caminho o profissional vai adensando seu conhecimento e 

aos pares vai suprimindo lacunas, dúvidas como obtendo momentos ímpares 

para a reflexão do seu exercício profissional. O compromisso com a formação 

continuada é um debate recorrente com a categoria; todavia, as condições 
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objetivas de trabalho, muitas vezes precarizadas, o custo da formação, entre 

outros distanciam o processo de reflexão aos pares, sendo um solitário 

caminho entre algumas incertezas naturais presentes frente a complexidade 

social que media o exercício profissional. 

Contudo, a profissão define algumas possibilidades que podem 

contribuir a uma maturação do exercício profissional, somado a tradicional pós 

graduação. Refere-se aqui ao processo de supervisão técnica que intercambia 

conhecimentos. Neste artigo a partir de uma revisão bibliográfica e documental 

abre-se a discussão sobre a relevância desta atribuição privativa e das 

competências nela demandada. 

 

A Supervisão técnica e o exercício profissional 

A supervisão técnica pode estar associada como parte integrante da 

consultoria, da assessoria, do estágio supervisionado, na extensão universitária 

ou numa relação direta de profissionais no âmbito de uma instituição. Ela se 

posta como uma atribuição privativa, visto que compreende a interface do 

conhecimento da área. Portanto, quando a matéria se trata do Serviço Social a 

legislação do conselho federal determina que seja executada por um 

profissional Assistente Social 

 Na legislação da profissão é possível evidenciar tal atribuição tanto na 

lei de regulamentação da profissão 8.662 de 1993 no artigo 5º parágrafo I; bem 

como o papel descritivo na legislação de estágio2. Para LEWGOY (2010), a 

supervisão é um processo de ensino aprendizagem, uma práxis, uma atividade 

didático pedagógica que possibilita a apreensão e assimilação do ensino 

teórico na prática. 

A supervisão não se confunde com o fazer do técnico mas em 

substanciar de modo investigativo, propositivo e interventivo. A supervisão 

pressupõe a formação, a experiência e a possibilidade de potencializar a 
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formação do profissional. Esta por sua vez requer estar organizada, 

sistematizada. 

A supervisão técnica a um profissional pode constituir-se como 

assessoria ou consultoria que no Serviço Social é estabelecida numa relação 

contratual via instituição. A assessoria e consultoria também estão 

regulamentadas na Lei 8662/93 a saber; 

 

Art. 4º Constituem competência do Assistente Social, 
VIII – Prestar assessoria e consultoria a órgão da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação as matérias relacionadas no inciso II deste artigo. 

 

Não cabe a um acordo entre técnicos de modo particular, é mediada por 

instituições, contratos de prestação de serviço. Teoricamente há distinção entre 

assessoria e consultoria. Para MATOS (2006) a assessoria e consultoria é 

prestada por um profissional com conhecimento da área, com distinção que o 

assessor não intervém, propõem caminhos no qual o técnico ou equipe 

possuem autonomia nas escolhas. A atividade de consultoria é mais 

prescritiva, direcionada e articulada de modo a corresponder as indicativas. 

Não estão centralizadas no profissional mas no organizacional, na forma como 

o setor responde as demandas. 

De acordo com MATOS (2006), assessoria não pode ser entendida 

como sinônimo de supervisão técnica, ação extensionista, trabalho precarizado 

ou militância política. Em um contrato de assessoria ou consultoria pode ser 

ofertado um trabalho de supervisão técnica. Em resumo são modalidades de 

prestação de serviço distintas.  

As matérias relacionadas as competências são a elaboração, execução 

e avaliação de planos, programas e projetos no âmbito do Serviço Social, bem 

como gestão e coordenação de Serviços Sociais. Estes processos de trabalho 

perpassam a área em que o trabalho vem sendo desenvolvido, não se 

confunde com o técnico Assistente Social, que colocará em movimento as 

orientações advindas da consultoria ou assessoria. Devido a essas ações 

estarem imbricadas, torna-se difícil separar o que é do técnico e o que é do 

setor, área. Esta distinção demanda conhecer as atribuições privativas, 

habilidades do exercício profissional, o conjunto das competências; bem como 



 

na instituição, missão, organização institucional, as expressões da questão 

social a qual se destina, entre outros. 

Na consultoria pode estar inserido a qualificação técnica, sob 

modalidades de cursos; isso também não é supervisão. A supervisão é a 

relação direta entre técnicos, na interface do conhecimento. Pressupõe ao 

supervisor a formação na área, a experiência e a possibilidade de potencializar 

a formação do profissional em exercício. Ou seja, é a ação direta que deve 

balizar conteúdos e práticas, sempre norteado pelas dimensões teórico 

metodológicas e técnico operativas e ético políticas. 

A supervisão na formação universitária se aplica ao estágio curricular 

obrigatório ou não. Conforme disposto na Política Nacional de Estágio (PNE) a 

“Supervisão de campo compreende o acompanhamento direto das atividades 

prático-institucionais da(o) estudante pelo(a) assistente social, nos campos de 

estágio” (ABEPSS, 2010, p. 19), e apesar de ter suas particularidades distintas 

da supervisão acadêmica, as duas dimensões devem estar muito bem 

articuladas durante todo o processo de supervisão de estágio do estudante. 

A supervisão acadêmica (LEGOY, 2010) é designada ao docente da 

unidade de ensino a qual o campo é conveniado para estágio curricular. 

Balizado nas diretrizes de estágio deverá acompanhar o aluno em seu 

desempenho visando orientá-lo e subsidiá-lo teoricamente no seu processo 

formativo. Não pressupõe o acompanhamento direto no campo de estágio com 

o discente; entretanto sistemático. Por vezes o resultado do trabalho ultrapassa 

a formação do aluno e supre as dúvidas dos profissionais supervisores de 

campo. A supervisão técnica acadêmica contribui para o fortalecimento da área 

no espaço institucional. A relação é sempre orientativa que eleve o profissional 

e discente a reflexões mediadas entre teoria e prática, respeitando sua 

autonomia e o seu caminho já percorrido. Sem perder de vista que o processo 

em questão é a formação do discente.   

Ao assistente social, Supervisor de Campo cabe: “a inserção, 

acompanhamento, orientação, e avaliação do estudante no campo de estágio, 

em conformidade com o plano de estágio” (ABEPSS, 2010, p.19). 

Considerando que a supervisão de campo é uma atribuição privativa do 

assistente social, somente a este profissional, compete criar, elaborar e 



 

executar mecanismos de Supervisão de campo, através dos quais, facilitará a 

compreensão e reflexão, por parte do estudante, sobre o fazer profissional 

materializado no espaço sócio ocupacional. 

Porém, vale ressaltar, que os meios e formas pelas quais se realizará a 

Supervisão, dispostas na resolução 588 do (CFESS, 2010), explicita sobre o 

planejamento, documentos. Cabe ao supervisor de campo orientar sobre 

rotinas, instrumentais da profissão que são utilizados no campo e subsidiá-lo 

para a compreensão da demanda social, identificar os recursos e estrutura 

para o trabalho na instituição, evidenciar a política social e a ética que 

perpassa o exercício, entre outras que contribuam para o desenvolvimento das 

competências.  

Por fim, entendendo a supervisão de campo como um trabalho conjunto 

realizado entre o assistente social e o estudante num determinado período da 

formação acadêmica. Para (LEGOY, 2010), sob uma perspectiva reflexiva que 

visa a análise crítica, a apreensão da realidade, da historicidade e totalidade 

das demandas. A supervisão de campo, torna-se um processo fundamental, 

sem o qual não é possível garantir um perfil profissional comprometidos com os 

princípios éticos da profissão de Serviço Social. 

Também no campo do ensino evidencia-se a supervisão via projetos de 

extensão onde profissional docente realiza a supervisão técnica a outro 

profissional tendo ou não campo de estágio.  

Outra modalidade de supervisão técnica, ocorre dentro de instituições, 

organizações que dependem de um conhecimento articulado entre 

profissionais da mesma área. O supervisor técnico pode estar na estrutura 

organizativa e não mais como cito acima num contrato de consultoria. 

Reconhece neste supervisor a capacidade de repasse e comunicação para que 

conhecimentos específicos, sistemas e práticas sigam um padrão e possam 

serem aprimorados sob a articulação do supervisor técnico. Pelo vulto, 

demandas ou complexidades faz se a mediação do conhecimento; o que não 

se confunde com o papel de chefias ou de terapia. 

A supervisão técnica deve estabelecer as mediações entre a teoria e 

prática, contribuir para a desnaturalização da realidade social, a interpretação 

das demandas institucionais, a compreensão das relações sociais que se 



 

apresentam no espaço institucional. A supervisão técnica cabe qualificar a 

intervenção não no utilitarismo do cotidiano mas promovendo reflexões, 

modelos e práticas que quebrem paradigmas, vislumbrem horizontes, 

consolidem intervenções nas dimensões do exercício profissional. 

Sendo assim, a supervisão técnica é concebida como um conjunto 

articulado e indissociável, no qual os sujeitos envolvidos trabalham com a 

finalidade de potencializar a formação profissional e exercício profissional, 

mediante o fortalecimento da unidade teoria e prática, expressa na interação 

das três dimensões que compõem a profissão: teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa. 

De acordo com (GUERRA, 2009) debater o exercício profissional é 

sempre um desafio posto a profissão considerando o caráter contraditório no 

qual ela se insere, nas inflexões que se submete em diferentes contextos, nas 

particularidade que se apresenta em determinados espaços sócio ocupacionais 

e principalmente por ser uma profissão dinâmica e que se constrói no 

movimento da sociedade. Isto coloca na supervisão técnica a necessidade de 

estar em consonância com um formação fundamentada e atualizada.  

Todavia a condução da supervisão é norteada pelas dimensões teórico 

metodológicas, técnico operativas e ético políticas, como parte orgânica da 

profissão que, segundo (SANTOS; FILHO; BACKS, 2012), possibilitam 

compreender o significado social da atuação profissional e seus aspectos 

formativos, interventivos e investigativos. Neste sentido embora as dimensões 

apresentem particularidades inerentes a sua própria composição, não podem 

ser pensadas de modo, desarticulado. Primeiro porque teoria e método fazem 

parte da mesma totalidade; segundo, essa tríade expressa uma forma de 

pensar e agir, representado num projeto profissional coletivo, que ao ser posto 

em movimento no exercício profissional reflete não apenas uma forma de 

compreender o mundo, mas de traduzir em ações profissionais um 

compromisso com a classe trabalhadora. Para Guerra (2009), 

 

[...] o significado que o trabalho profissional do assistente social 
adquire no processo de produção e reprodução das relações sociais 
só pode ser interpretado e compreendido na relação entre as 
necessidades das classes sociais que polarizam sua intervenção, os 
distintos sujeitos sociais e os interesses antagônicos que o 



 
demandam, os espaços ocupacionais, as competências e atribuições 
profissionais [...]. (GUERRA, 2009, p.809). 

 

Ao longo de um processo histórico a profissão foi galgando sua trajetória 

e se afirmando coletivamente na sociedade brasileira a partir de seu papel na 

divisão sócio técnica do trabalho. Seu processo de maturação deu-se 

principalmente pela apreensão teórica que possibilitou construir respostas as 

expressões da questão social. O conhecimento desta área traduz como as 

relações de produção e reprodução se postam na sociedade de classes, 

permite desnaturalizar a condição concreta do modo de vida da classe 

trabalhadora.  

 

[...] a capacitação teórico-metodológica e histórica é que permite uma 
apreensão do processo social como totalidade, reproduzindo o 
movimento do real e suas manifestações universais, particulares e 
singulares, em seus componentes de objetividade e subjetividade, em 
suas dimensões econômicas, políticas, éticas, ideológicas e culturais, 
fundamentado em categorias que emanam da adoção de uma teoria 
social crítica. (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 152). 

 

A partir de diferentes referenciais que embasaram a profissão em 

distintos momentos históricos, vê-se que a dimensão teórica metodológica 

indicou a direção impressa sob respostas profissionais conferidas pela 

categoria. Ao deslocar-se de uma vertente conservadora3, cujo enfoque era no 

indivíduo, para uma corrente materialista histórica dialética, a uma nova 

interpretação. Nesta última a centralidade é na sociedade de classes, onde a 

questão social é intrínseca ao modo de produção capitalista. GUERRA (2009), 

afirma que essa teoria, no âmbito do Serviço Social, estabeleceu competências 

para um novo perfil profissional. 

A dimensão teórico metodológica que substancia o exercício profissional 

na atualidade deve estabelecer uma leitura crítica da realidade social. 

Compreender esta, além da aparência e sim numa perspectiva totalizante. As 

teorias não são isentas de uma dimensão política, e portanto estão sempre em 

disputas na sociedade e nas categorias profissionais. Assegurar que a teoria 
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crítica seja um norte ao exercício profissional, não é apenas um movimento de 

resistência e sim de reconhecimento pelas possibilidades intelectivas que 

permitem compreender a realidade social sob as bases contraditórias em que 

se firma a profissão e a condição da classe trabalhadora. 

A dimensão técnico operativa compreende o conjunto de instrumentos 

que são acionados no exercício profissional. Para (Guerra, 1999) e nesta 

dimensão em que a profissão se faz ser reconhecida, ela expressa um modo 

do fazer profissional; contudo alerta que não deve adquirir um status superior 

em relação as demais dimensões. Isto porque seria tomar os instrumentos e 

técnicas como determinantes e únicos a operacionalizar respostas 

profissionais. Neste sentido tem-se uma competência afiançada apenas no 

domínio da técnica o que remete a um descolamento da teoria, portanto 

compatível ao interesse de uma ideologia burguesa. 

Diante disso (BACKK; FILHO; SANTOS, 2012) expõe que as ações 

profissionais tem uma abrangência mais expressiva do fazer profissional, isto é 

orientar, encaminhar, avaliar, planejar, gerir, coordenar, assessorar entre 

outras competências e atribuições contidas na legislação profissional.  

 De acordo com esses autores (ibidem, 2012), remete a um conjunto de 

instrumentos e procedimentos construídos de acordo com a atividade em 

questão, especificidade da área, tipo de demanda, nível organizacional do 

trabalho. Assumem um caráter individual, administrativo, organizacional. 

Alguns instrumentos possuem um padrão mais normativo na categoria 

enquanto outros estão sob o domínio do conhecimento e se adaptam a 

realidade sócio ocupacional. Para esses (ibidem, 2012) a dimensão técnico 

operativa constitui elementos como estratégias e táticas que orientam a ação 

profissional e a manipulação de diferentes recursos técnico operativos. 

A dimensão ético política conforme (SILVA, 1995), se materializa na 

objetivação de valores e princípios na arena política. Isso significa dizer que a 

atuação do assistente social é polarizado por interesses de classes sociais. 

Fato que implica em afirmar que seu exercício profissional não é a histórico ou 

a político; ao contrário, é tensionado entre diferentes projetos societários e da 

profissão. Já (NETTO, 2000) discorre que um projeto profissional é sempre 



 

social e coletivo da categoria, pois pressupõe a organização de princípios 

éticos e políticos que orientam a atuação dos profissionais. 

O projeto profissional do Serviço Social, ao incorporar um projeto de 

sociedade, expressa seu caráter de classe no contexto das relações sociais, 

desmistificando o mito da neutralidade política idolatrada pelo 

conservadorismo. 

A dimensão política do exercício profissional está associado a 

possibilidade das ações profissionais serem capazes de estimular ou inibir a 

luta de classes. Para (SILVA, 1995) significa apreender o Serviço Social 

enquanto profissão inserida no contexto das relações sociais contraditórias 

onde ao mesmo tempo que tem as exigências da instituição não deixa de 

imprimir sentidos e direcionamentos. É necessário reconhecer que as 

demandas são expressões que traduzem um modo de ser e viver na sociedade 

capitalista. Está na compreensão política o entendimento dos limites e 

possibilidades do agir profissional; o que o faz somente pela articulação das 

dimensões explicitadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado que se espera do processo de Supervisão, nas diferentes 

modalidades acima descritas, é uma intervenção profissional qualificada, que 

fortaleça os compromissos e princípios éticos da profissão em prol da classe 

trabalhadora, da autonomia dos usuários, enquanto sujeitos de direitos 

inseridos na sociedade e; especificamente, contribuir positivamente com o 

processo de formação e exercício profissional de Assistentes Sociais. 

Todavia, a supervisão técnica deve articular no processo as dimensões 

teórico metodológicas, ético políticas e técnico operativas; o exercício 

profissional só pode transformar-se em atividade refletida, consciente e crítica a 

partir da articulação de tais dimensões. Esta unicidade possibilita desvelar as 

demandas do cotidiano e imprimir uma direção social que ultrapasse a relação 

fenomênica em que se apresenta.  

Ao contar com a supervisão técnica, o profissional encontra a 

possibilidade para confirmar suas análises de forma mais tranquila e 

instigadora. Cabe ressaltar que a resposta não está no supervisor técnico mas 



 

no desencadeamento que possam realizar no desvelamento da realidade 

social, das determinações institucionais e nas ideações sobre as formas 

interventivas. 
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