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Esse artigo foi construído a partir de investigações em documentos, relatórios, resoluções e
bibliografias que tratam das Diretrizes Curriculares Gerais da Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS/1996 para a formação profissional, objetivando focalizar o
debate acerca da Política Nacional de Estágio Supervisionado. Metodologicamente investigamos as
Diretrizes Curriculares da ABEPSS/1996; Resoluções 533, Código de Ética/1993, Lei 11.886/1993,
Lei que Regulamenta a Profissão (8662/1996), Atribuições Privativas do Assistente Social, Lei de
Diretrizes de Base da Educação Nacional /LDB/1996, Política Nacional de Estágio/PNE. Das
análises compreendemos que a PNE à luz da direção teórico-política e da indissociabilidade entre
formação e exercício, constitui-se documento estratégico a formação profissional.
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1-Introdução

Esse artigo foi construído a partir de investigações em documentos, relatórios, resoluções e
bibliografias que tratam das Diretrizes Curriculares Gerais da Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS/1996 para a formação profissional, objetivando focalizar o
debate acerca da Política Nacional de Estágio Supervisionado/PNE. Além disso, nos apropriamos de
artigos que centram do debate acerca da experiência de estágio direto, obrigatório e do perfil da
formação profissional na contemporaneidade. A finalidade se traduz na intenção de visualizar as
dimensões históricas, político-pedagógica e teórica-metodológica que conformatam o sentido e o
significado do serviço social na atualidade do Brasil, destacando a importância da Política Nacional
de Estágio Supervisionado/PNE, a qual abre possibilidades para materializar no cotidiano de estágio
a nova lógica do projeto pedagógico à luz das Diretrizes Curriculares de 1996.

Nessa direção, a interlocução Diretrizes Curriculares da ABEPSS/96, Projeto Pedagógico para o
Curso de Serviço Social e a Política Nacional de Estágio Supervisionado, foram construídos numa
sintonia capaz de imbricar numa direção social, teórica e política rumo a materialidade do projeto
profissional do Serviço Social no cotidiano dos processos de trabalho em que se inserem os
profissionais Assistentes Sociais. A PNE é um avanço na sistematização dos debates sobre o papel
do estágio e a relação entre os sujeitos envolvidos: estagiário e supervisores acadêmico e de campo.
Além disso, fortalece a lógica da articulação entre teoria e prática, imbricando nos componentes
curriculares, o conjunto das disciplinas, oficinas, laboratórios, seminários e estágio supervisionado
enquanto centralidade na formação e exercício profissional indissociavelmente.

Para sintetizarmos o eixo desse debate nos apropriamos metodologicamente de um elenco de
material selecionados criteriosamente para compor as investigações e análises: Diretrizes
Curriculares da ABEPSS/1996; Resoluções 533[1], Código de Ética/1993, Atribuições Privativas do
Assistente Social, Lei que Regulamenta a Profissão de Serviço Social (8.662/1996), Lei de Diretrizes
de Base da Educação Nacional /LDB/9394/1996. Para tanto, apreendemos uma reflexão com base na
teoria crítica social, cuja abordagem fundamenta numa perspectiva ontológica do Ser Social,
compreendendo que é no processo

de produção social da própria vida, os homens contraem relações
determinadas, necessárias e independentes da sua vontade, relações de
produção estas que correspondem a uma etapa determinada de
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real
sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e à qual
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de
produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social,
político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser,
mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em uma
certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da
sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes ou,
o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de
propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham movido. De formas
de desenvolvimento das forças produtivas essas relações se transformam em
seus grilhões. Sobrevém então uma época de revolução social. Com a
transformação da base econômica, toda a enorme superestrutura se
transforma com maior ou menor rapidez (MARX, 1982, p. 25).
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Logo, enquanto profissionais requisitados como especialistas do trabalho coletivo na divisão sócio e
técnica do trabalho procuram respodender as demandas das expressões da questão social na
sociedade capitalista. Assim sendo, constitutiva no interior do movimento sócio-histórico, a profissão
de serviço social somente pode ser entendida em seu sentido e significado no movimento desta,
como parte do processo de produção e reprodução das relações sociais.

Nesse ínterim, a categoria dos assistentes sociais nos fins do século XX em intensa articulação e
mobilização de suas entidades promoveram um processo de revisão curricular, vindo promover
importantes espaços de debate à luz “novo” estatuto do projeto de formação profissional a partir da
aprovação das Diretrizes Curriculares da ABEPSS, aprovadas em 1996 e homologadas pelo
Ministério da Educação em 2001. Como parte de uma retórica da bandeira de luta dos profissionais
da ala progressista, a luta encampada na defesa de uma profissão compromissada ético-politicamente
com a classe trabalhadora, assim como, a defesa intransigente aos direitos sociais protetivos
assegurados na Constituição Federal de 1988.

Tendo em vista uma formação profissional referendada, com capacidade de resposta teórico-política
e tecnicamente qualificada no interior dos espaços sócio-ocupacionais, cuja habilidades e
competências requisitas sejam acessadas no quadro institucional tradicional e emergente. Importa
observar que, a base valorativa que articular formação-exercício profissional se renova mediante a
revisão curricular, parte do processo contínuo da dinâmica do serviço social. É nessa dinâmica que o
estágio supervisionado ganhou centralidade como disciplina “síntese da formação profissional”, e
portanto, “momento privilegiado”, enquanto uma

atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno
no espaço sócio-institucional objetivando capacitá-lo para o exercício do
trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão
será feita pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, através da
reflexão, acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio,
elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade Campo de
Estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 ( Lei de Regulamentação da
Profissão ) e o Código de Ética do Profissional (1993). O Estágio
Supervisionado é concomitante ao período letivo escolar
(ABEPSS,1996,p.19).

O estágio supervisionado, como parte de um cotidiano de processos de trabalho, possibilita a
experiência do discente através do contato com ações da prática da instrumentalidade profissional, a
qual deve ocorrer, dentro das dimensões indissociáveis teórico-metodológica, ético-político e
técnico-operativa. Daí, o contato com a pesquisa, a investigação e as expressões da questão social,
enquanto parte do permanente compromisso em construir respostas qualificadas ao enfrentamento
destas. Além disso, deve estar atento/a as tensões e contradições inerentes a ordem capitalista no
atual estágio de crises e aguçamentos das contradições frente às reatualizadas manifestações da
questão social, que dentre outros, atingem frontalmente os/as trabalhadores/ras, usuários/as das
políticas públicas e sociais.

Logo, é imperativo a busca pela capacidade de ler e interpretar a realidade cotidiana em sua
singularidade, sem perder de vista a particularidade e universalidade da complexidade da totalidade
da vida social. Nesse sentido, as diretrizes da formação profissional propõem uma direção crítica
teórico-metodológica imbricada com os fundamentos da sócio-histórico do Brasil e do trabalho
profissional. Essa articulação dimensionará a capacidade de análise do real para além da aparência
das relações societárias.

Para isso, as entidades do serviço social ao longo das três últimas décadas promoveu eventos e
oficinas a fim de realizar discussões nacionais, regionais e locais sob direção ABEPSS e apoio das
demais entidades do serviço social, vindo a resultar nas Diretrizes Curriculares Gerais para o Curso
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de serviço Social e por conseguinte possibilitaram a revisão dos projetos pedagógicos de modo a
atender o perfil profissional que possa acompanhar os “novos” tempos. Sublinhamos que,

a formação profissional deve viabilizar a capacitação teórico-metodológica e
ético-política, como requisito fundamental para o exercício de atividades
técnicas-operativas com vistas à: apreensão crítica dos processos sociais na
sua totalidade; análise do movimento histórico da sociedade brasileira,
apreendendo as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país
(MEC-SESu/CONESS/Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço
Social, 1999).

O grande legado do debate sobre a formação profissional na contemporaneidade supõe um “diálogo
crítico”. Em seus aspectos gerais, essas novas Diretrizes Curriculares passaram a propor uma
formação com constante intencionalidade em romper com o velho praticismo, com o distanciamento
entre o trabalho intelectual de cunho teórico-metodológico e o exercício da prática profissional
cotidiana. Um outro aspecto a ser enfrentado é a construção de estratégias técnico-operativas para o
exercício da profissão, ou seja, preencher o campo de mediações entre as bases teóricas já
acumuladas e a operabilidade do trabalho profissional.

É importante observar que o sujeito coletivo que constrói o projeto profissional do Serviço Social
constitui um universo heterogêneo, tal que os membros do corpo (categoria) profissional são
necessariamente indivíduos diferentes – têm origens, situações, posições e expectativas sociais
diversas, condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas, ideológicas e
políticas variadas etc. Portanto, o corpo profissional é uma unidade não-homogênea, de diversos,
estando presentes projetos individuais e societários diferentes e, portanto, configura um espaço
plural (BRAZ,1999).

A estrutura do Projeto Pedagógico do Serviço Social, norteado pela Diretrizes Curriculares, em
observâncias ao Código de Ética, bem como o conjunto de importantes legislações tem uma clara
direção acerca o perfil profissional do Assistente social. Nesse sentido, o estágio supervisionando,
como uma disciplina de grande centralidade na relação teoria e prática, formação e exercício
profissional, aquela que constitui um momento privilegiado da vivência no cotidiano dos estudantes
de serviço social, tem passado por intensas debates.

Logo, a partir das últimas décadas do século XX aos dias atuais, a emergência do contínuo processo
debate revisionista articulando as diretrizes curriculares, a formação profissional e o estágio
supervisionado, continuam intenso e presenta nas unidade de formação, nos eventos, nas pesquisas e
produções do conhecimento do cursos de serviço social. Importa observar que, a busca por mudanças
representa um mecanismo estratégico político-pedagógico na direção de resistência ao
conservadorismo, assim expressa, na construção da Política Nacional de Estágio Supervisionado
(PNE).

2- Política Nacional de Estágio/PNE em Serviço Social: um documento estratégico a contínua
ruptura com o conservadorismo

Os intensos debates do coletivo da categoria da profissional de serviço social, iniciados na
Convenção Nacional em Maringá/PR em 1993, constituiu-se num importante momento para refletir a
conjuntura econômica política e social no quadro de crise estrutural que se arrasta desde a década de
1970 com a derrocada do estado de bem-estar social nos países de economia central e periférica. O
movimento cíclico, ininterrupto e profundo da crise de acumulação do capital, tem nas suas
propostas de enfrentamento um forte processo ofensivo de destruição de direitos trabalhistas, sociais
e previdenciários que vêm corroendo o núcleo duro da seguridade social em detrimento da
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mercantilização do proteção social, pois a hora da vez “ não é mais proteger a classe trabalhadora em
momentos de risco e necessidades sociais, mas limitar o aumento das despesas públicas pela via da
restrição/redução dos direitos” e lançá-lo na ciranda do mercado por serviços (BOCHETTI, 2012, p.
787). No coração dessa contrarreforma encontra o real sentido que “é a garantia da reprodução
ampliada do capital em larga ampliada, já que o desenvolvimento de sistemas privados de saúde e
aposentadorias se prestam largamente à acumulação capitalista” (CHESNAIS, (2011, p.38).

A partir de análises conjunturais e estruturais procedeu-se à revisão do projeto de formação em
Serviço Social, partindo do currículo de 1982. Assim, a direção social do projeto de formação na
atualidade, alicerçou-se num perfil profissional à luz da nova lógica progressista, originada dos
avanços teóricos e da maturidade intelectual, o que levou a ABEPSS e os participantes do 37º
Encontro Nacional CFESS/CRESS a importante deliberação a respeito à necessidade de construir
uma Política Nacional de Estágio na área do Serviço Social.

A Política Nacional de Estágio (PNE) na área do Serviço Social é uma demanda que vem sendo
historicamente colocada para a ABEPSS, na direção de construir parâmetros orientadores para a
integralização da formação profissional do assistente social, no horizonte do projeto ético-político
profissional do Serviço Social. Essa PNE será elaborada na perspectiva de que,

A ABEPSS, o conjunto CFESS/CRESS e ENESSO, enquanto entidades de
formação, exercício profissional e estudantil devem estabelecer um
tratamento permanente na defesa do estágio qualificado buscando estratégias
para o enfrentamento das questões postas na contemporaneidade
(ABRAMIDES, 2003/2004, p.16).

Outrossim, o relatório da pesquisa avaliativa da implementação das Diretrizes Curriculares do Curso
de Serviço Social apontou também a necessidade de elaboração da PNE, o qual entre outros
elementos sinalizados indicou a análise dos dados construídos durante a pesquisa. Este também
sinalizou diversas questões emergentes a serem enfrentadas, tais como: a reflexão sobre a relação da
quantidade de estudantes estagiários por supervisor e a qualidade do processo pedagógico; a
necessidade de ampliação dos fóruns de supervisores de estágio, sobretudo nas IES públicas [...]
dentre outras (RAMOS, 2007, p.17).

Partimos do pressuposto de que a PNE seria fundamental para balizar os processos de mediação
teórico-prática na integralidade da formação profissional do assistente social, com clara defesa do
projeto societário de ampliação dos direitos e rumo a emancipação humana. Logo, inicia-se com o
lançamento do documento-base cuja objetivo era orientar o debate coletivo em maio de 2009.

Sua elaboração foi justificada, considerando, dentre outros aspectos: que a norma regulamentadora,
acerca da supervisão direta de estágio em Serviço Social, deve estar em consonância com os
princípios do Código de Ética dos Assistentes Sociais, com as bases legais da Lei de
Regulamentação da Profissão e com as exigências teórico-metodológicas. Cabe assevera que
historicamente, a ABEPSS vem discutindo o estágio supervisionado curricular obrigatório, definido
nas Diretrizes Curriculares como atividade curricular, opondo à redução da formação ao mero
desenvolvimento da racionalidade técnico-instrumental, sendo uma experiência que ultrapassem o
atendimento exclusivo das novas demandas do mercado de trabalho, ampliando os horizontes da
formação do profissional com o desenvolvimento de competências técnico-operativas, compromisso
ético-político e sustentação teórico-metodológica, tendo em vista a concepção de que,

O estágio se constitui num instrumento fundamental na formação da análise
crítica e da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a)
estudante, que precisa apreender os elementos concretos que constituem a
realidade social capitalista e suas contradições, de modo a intervir,
posteriormente como profissional, nas diferentes expressões da questão
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social, que vem se agravando diante do movimento mais recente de colapso
mundial da economia, em sua fase financeira, e de desregulamentação do
trabalho e dos direitos sociais (ABEPSS,1996,p.11).

O processo de formação profissional e, particularmente o estágio supervisionado curricular, devem
garantir a apreensão do significado sócio-histórico do Serviço Social; das condições de trabalho dos
assistentes sociais; das conjunturas; das instituições; do universo dos trabalhadores usuários dos
diversos serviços e das políticas sociais. Neste aspecto, exige conhecimentos teóricos e saberes
prático-interventivos, além, é claro, dos fundamentos e da lógica tendencial que os constituem
(GUERRA, 2006).

Destacamos, também, o princípio da unidade teoria-prática, na medida em que o estágio, como
atividade acadêmica, a evidencia como processo dialético entre dimensões que não se equalizam,
mas são indissociáveis. Outro princípio é o da interdisciplinaridade, tendo em vista que o estágio
supervisionado se efetiva por meio da inter-relação das diversas áreas de conhecimento trabalhadas
ao longo da formação profissional, bem como com a vivência, no espaço sócio-institucional,
compartilhada com diferentes categorias profissionais, num mesmo processo coletivo de trabalho. E,
por fim, o da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que ao se efetivar, nos diversos
espaços de intervenção profissional, o estágio possibilita a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão, numa perspectiva de totalidade.

O estágio supervisionado no curso de Serviço Social apresenta como uma de suas premissas
oportunizar ao(a) estudante o estabelecimento de relações mediatas entre os conhecimentos
teórico-metodológicos e o trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento
de competências necessárias ao exercício da profissão, bem como o reconhecimento do compromisso
da ação profissional com as classes trabalhadoras, neste contexto político-econômico-cultural sob
hegemonia do capital.

É nesta perspectiva que o estágio supervisionado adquire um peso privilegiado no processo de
formação profissional do estudante do curso de Serviço Social, podendo oportunizar não somente
aproximações no processo de capacitação teórico-metodológica para o exercício profissional, mas
também o conhecimento das diferentes relações que compõem o complexo tecido social
(OLIVEIRA, 2004, p.67). Trata-se de um processo didático-pedagógico que se consubstancia pela
“indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional” (ABESS/CEDEPSS,1997,
p.62), o qual,

Caracteriza-se pela atividade teórico-prática, efetivada por meio da inserção
do(a) estudante nos espaços sócio-institucionais nos quais trabalham os(as)
assistentes sociais, capacitando-o(a) nas dimensões teórico-metodológica,
ético-política e técnico-operativa para o exercício
profissional(ABEPSS,1996, p.1).

O processo vincula-se às UFAs por meio da coordenação do estágio e docentes supervisores,
devidamente articulados às coordenações de curso ou departamentos, impulsionando o
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao exercício profissional, bem como a
construção do perfil profissional pretendido: crítico, criativo, propositivo, investigativo,
comprometido com os valores e princípios que norteiam o projeto ético-político profissional. Cabe
observa que , conforme no art. 2º da Resolução CFESS 533/2008: 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.

Trata-se de processo político pedagógico de natureza coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se
realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do(a) estagiário(a) no campo de
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estágio, bem como a avaliação do processo de aprendizagem discente, visando a construção de
conhecimentos e competências para o exercício da profissão. Esta avaliação deve ser realizada
continuamente a partir de duas dimensões: a avaliação do processo de estágio e a avaliação do
desempenho discente, assegurando a participação dos diferentes segmentos envolvidos (supervisores
acadêmicos e de campo e estagiários(as).

O processo coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se realiza a observação, registro, análise e
acompanhamento da atuação do(a) estagiário(a) 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. Esta avaliação deve ser realizada continuamente, contemplando duas
dimensões: a avaliação do processo de estágio e a avaliação do desempenho discente, assegurando a
participação dos diferentes segmentos envolvidos (supervisores acadêmicos e de campo e
estagiários(as).

A supervisão de estágio na formação em Serviço Social envolve duas dimensões distintas, mas não
excludentes de acompanhamento e orientação profissional: uma supervisão acadêmica que
caracteriza a prática docente e, portanto, sob responsabilidade do(a) professor(a)-supervisor(a) no
contexto do curso e a supervisão de campo, que compreende o acompanhamento direto das
atividades prático-institucionais da(o) estudante pelo(a) assistente social, nos campos de estágio.
Estas dimensões devem estar diretamente articuladas em todo processo de supervisão.

Sua operacionalização abarca um conjunto de sujeitos – o(a) estudante, o(a)
professor(a)-supervisor(a) acadêmico(a), o(a) assistente social-supervisor(a) de campo, os(as) demais
profissionais e pessoas envolvidas no cotidiano do campo de estágio, no qual se desenvolve um
processo coletivo de trabalho – diretamente envolvidos na relação de ensino-aprendizagem, e que
desempenham diferentes papéis e funções na efetivação das atividades didático-pedagógicas,
destacando-se aqui a supervisão.

O conteúdo da disciplina estágio supervisionado deve estar calcado nos núcleos de fundamentação
da formação profissional, uma vez que tais núcleos afirmam-se como eixos articuladores da
formação profissional pretendida e desdobram-se em áreas de conhecimento que, por sua vez, se
traduzem pedagogicamente através do conjunto dos componentes curriculares, rompendo, assim,
com a visão formalista do currículo, antes reduzida à matérias e disciplinas. Esta articulação favorece
uma nova forma de realização das mediações - aqui entendida como a relação teoria-prática - que
deve permear toda a formação profissional, articulando ensino, pesquisa-extensão.

Propõe-se uma lógica curricular inovadora, que supere a fragmentação do processo de
ensino-aprendizagem, e permita uma intensa convivência acadêmica entre professores, alunos e
sociedade. Este é, ao mesmo tempo, um desafio político e uma exigência ética: construir um espaço
por excelência do pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de soluções. (ABEPSS, 1996,
p.09).

É importante observar que o desenho do projeto de formação profissional do Serviço Social
encontra-se organizado em três núcleos[2] de fundamentação da formação profissional contidas nas
“Diretrizes Gerais”, quais sejam: a) Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológico da Vida Social;
b) Núcleo da Formação Sócio-Histórica Brasileira; c) Núcleo de Fundamentação do Profissional .
Ressaltamos que não incorre no tratamento classificatório do núcleo de fundamentação da formação
profissional, quando da indicação do componente curriculares, pois remetem a um conjunto de
conhecimentos indissociáveis para a apreensão da gênese, das manifestações e do enfrentamento da
questão social, “ eixo fundante da profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional,
portanto, são não núcleos autônomos, nem subsequentes (ABESS,1997).

É nesta perspectiva que o estágio supervisionado adquire um peso privilegiado no processo de
formação profissional do estudante do curso de Serviço Social, podendo oportunizar não somente

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/diretrizes_curricularesabepss_formacao_profissional_e_politica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



aproximações no processo de capacitação teórico-metodológica para o exercício profissional, mas
também o conhecimento das diferentes relações que compõem o complexo tecido social.
(OLIVEIRA, 2004, p.67).

3-Considerações Finais

O modelo de currículo é o integrado que prevê a relação entre a teoria e a prática, tendo como eixo
estruturante os objetivos, o perfil do egresso e as competências gerais e específicas apresentados
neste Projeto Pedagógico.

Os elementos curriculares estão coerentes com a concepção que fundamenta a construção deste
Projeto. Neste contexto, este Projeto propõe o modelo de currículo que organiza atividades e
experiências planejadas e orientadas de modo a possibilitar aos estudantes a construção da trajetória
de sua formação, permitindo que os mesmos possam construir seu percurso de profissionalização
com sólida formação geral, além de estimular práticas de estudos independentes com vistas à
progressiva autonomia intelectual e profissional.

A integralização curricular do curso está em consonância com as Diretrizes Curriculares e obedece a
carga horária mínima e as especificidades relacionadas à interdisciplinaridade e flexibilidade. A
matriz curricular com informação sobre sequência de oferecimento, créditos, carga horária,
pré-requisitos, co-requisitos e ementário das disciplinas encontra-se anexada ao PPC.

Do exposto, chegamos a algumas preposições: O estágio assume condição pedagógica
ensino-aprendizagem fundamental para consolidar a articulação imbricada entre formação e
exercício profissional, as diretrizes da ABEPSS traz uma direção inovadora e progressista capaz de
apreender os novos tempos sem perder de vista o passado, e por fim, a inserção em processos de
trabalho no cotidiano, espaço de tensões e lutas que visualiza o movimento concreto

[1] A Resolução CFESS Nº 533, de 29/09/2008 regulamenta a supervisão direta de estágio no
Serviço Social.
[2] Tais núcleos se tornam eixos articuladores dos conteúdos necessários para a formação e o
trabalho profissional do assistente social e “desdobram-se em áreas de conhecimento que, por sua
vez, se traduzem pedagogicamente através do conjunto dos componentes curriculares, rompendo,
assim, com a visão formalista do currículo, antes reduzido a matérias e disciplinas”
(ABEPSS/CEDEPSS, 1996, p. 63).
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