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Vladimir Lenin 

“Not controlled by time, future lovers shine 
for eternity in a world that's free. Put away 
your past, love will never last if you're 
holding on to a dream that's gone.” 

Madonna  



 

RESUMO 

O trabalho ora posto tem como objetivo desenvolver a sistematização de um método 

formativo no âmbito do estágio supervisionado em Serviço Social: a narrativa de práxis 

formativa. Para tanto, utilizamos a perspectiva da pesquisa (auto)biográfica para 

recuperar as narrativas constituintes do diário de campo, instrumento primordial do 

processo de estágio na formação profissional, sobre a práxis. A abordagem dessa 

nova proposta metodológica foi subsidiada pela discussão da instrumentalidade, uma 

vez que o diário foi retomado por uma nova dimensão, esta situada na (re)construção 

da identidade profissional com vistas ao rompimento da alienação da prática. 

Palavras-chave: Serviço Social – pesquisa (auto)biográfica – narrativa – práxis 

profissional – diário de campo.  



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to develop the systematization of a formative method 

within the scope of the supervised internship in Social Work: the narrative of formative 

praxis. To this end, we use the perspective of (auto)biographical research to recover 

the narratives that make up the field journal, the primary instrument of the internship 

process in professional training, about praxis. The approach of this new 

methodological proposal was subsidized by the discussion of instrumentality, since the 

journal was taken up by a new dimension, this one situated in the (re)construction of 

the professional identity with a view to breaking the alienation of the practice. 

Keywords: Social Work - (auto)biographical research - narrative - professional praxis 

- field journal.  
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INTRODUÇÃO 

A arte de narrar, responsável pelo intercâmbio de experiências, é antiga. 

Não se pode datar exatamente quando ela se inicia, mas se pode indicar como ela 

ganha forma: no passar de pessoa à pessoa as experiências, é por essa fonte que os 

narradores se referenciam. Os camponeses e os marujos, sendo os primeiros mestres 

da arte de narrar, foram aperfeiçoados pelos artífices, o que fora trazido de terras 

distantes, como efeito da migração. A troca favorecida por esse processo culminou 

numa arte longínqua que, embora encontre dificuldades em perdurar através do 

tempo, existe até hoje, ainda que suprimida por outros formatos de difusão. 

A burguesia abastada, no âmago dos alicerces necessários à acumulação 

primitiva, gênese histórica do capitalismo, teve como um de seus diversos suportes o 

gênero romance e este, por sua vez, teve como veículo a imprensa, também criação 

da burguesia. O romance exime o leitor do movimento de interpretação livre e reflexão, 

típico da narrativa, formada no tecido sociohistórico e produzida em discurso vivo. O 

narrador não encerra em si as possibilidades de leitura; em verdade, ele as multiplica, 

a partir de si e dos outros. Trata-se de uma experiência, portanto, contínua e, por essa 

natureza, robusta no que se refere às oportunidades de (re)construção. 

No Serviço Social brasileiro, já consolidado como profissão amadurecida 

nas suas bases teórico-metodológica e técnico-operativa, o estágio supervisionado 

desempenha papel fundamental e estratégico no processo formativo – devido ao 

estabelecimento da relação teórico-prática a partir do exercício profissional com 

acompanhamento pedagógico. Esse espaço formativo se configura como propício ao 

desenvolvimento da práxis, prática sociopolítica determinada pela historicidade, pela 

consagração de um terreno fértil à leitura crítica da realidade social do local de 

inserção para dar respostas às demandas que se colocam para a profissão – é 

justamente esse arranjo que escancara a função social do Serviço Social, o legitima 

como tal e modela sua identidade profissional. 

Em meio a esse contexto, um dos instrumentos principais, senão o principal 

do estágio supervisionado, é o diário de campo. Nele se registram as experiências 

vivenciadas no campo de estágio pelo próprio estagiário com base nas referências da 

profissão: os marcos normativos do Serviço Social (como a Lei de Regulamentação, 

o Código de Ética e as Diretrizes Curriculares), o referencial teórico, as normas de 

operacionalização das políticas sociais, entre outros. O que se quer abordar é o 



 

potencial da narrativa presente nos diários de campo em sua dimensão de 

(re)construção da identidade profissional a partir da análise de quem a produziu. Essa 

metodologia, mais comum à área de Educação, já existe e tem nome: pesquisa 

(auto)biográfica. 

Atualmente, uma das indagações dos estagiários estudantes de Serviço 

Social é sobre o retorno do diário de campo – os supervisores retornam o conteúdo 

produzido com algumas considerações, correções e questionamentos e se pula para 

o próximo diário. Se entendemos o diário como narrativa, podemos retomá-lo mais 

vezes, com outros olhares, permitindo-nos às novas percepções sobre um dos 

principais registros de nosso amadurecimento profissional. O que pretendemos aqui, 

por via de consequência, é justamente desenvolver a sistematização desse método 

formativo no âmbito do Serviço Social com vistas à (re)construção da identidade 

profissional – rompendo com a alienação e ampliando os sentidos e o propósito do 

diário. 

Para dar forma à essa proposta metodológica, foi aderida a minha própria 

experiência com o estágio supervisionado e o diário de campo. Como aluno da 

primeira turma de Serviço Social na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), campus Seropédica, inaugurei a parceria entre o curso e o Centro de 

Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) João e Maria, dispositivo da política nacional de 

saúde mental no município. Estagiei neste espaço de 2017 a 2018, e a dinâmica e 

estrutura da instituição foi desenhada por meio das narrativas presentes no diário. 

Retornar à esta fonte no final da graduação materializou uma releitura 

necessária para refletir sobre minha trajetória formativa. Como é traço marcante da 

narrativa, ela tornou possível novos olhares e percepções sobre o que foi produzido 

em outro momento da graduação, rumando à autocrítica e ao redimensionamento do 

perfil profissional singular (e por que não coletivo, já que é através da categoria de 

assistentes sociais que a função social da profissão é legitimada?). 

Como exposto nessas linhas, repensar o papel do diário de campo por meio 

da perspectiva da pesquisa (auto)biográfica potencializa sua dimensão no processo 

de (re)construção da identidade profissional, movimento que pode contribuir em nível 

macro para a legitimação do Serviço Social à sociedade – uma vez que a identidade 



 

profissional coletiva não é estática, ela é tecida no processo sociohistórico e, portanto, 

é dinâmica. 

O método formativo que buscamos propor pode ampliar o engajamento dos 

estudantes com o processo de estágio supervisionado. Ao remodelar constantemente 

a identidade profissional por meio da práxis na perspectiva (auto)biográfica, os 

usuários (atendidos nos serviços públicos ou privados por assistentes sociais) só têm 

a ganhar, uma vez que o fazer profissional, determinante do modo de ser da profissão, 

será continuamente incrementado para qualificar cada vez mais as respostas 

profissionais dadas às demandas dos espaços de intervenção – objetiva-se 

intencionalidade em ações articuladas aos objetivos profissionais. 

O curso de Serviço Social da UFRRJ, por ser recente, possui a 

oportunidade de implementar nossa proposta: a narrativa de práxis formativa. Desde 

o ingresso da primeira turma, diversas iniciativas pedagógicas ganharam fôlego pela 

adesão do corpo discente, como os seminários de avaliação semestral do curso. Pela 

sua origem marcada por constantes trocas e movimentos de retorno pelos alunos, é 

palpável a implementação do método que tratamos neste trabalho. Com a avaliação 

positiva desse recurso, nada impede que o método seja levado às outras 

universidades: o ganho das populações atendidas pelos assistentes sociais em 

formação pelas escolas de Serviço Social poderá ser o mesmo. 

No primeiro capítulo, então, tratamos de apresentar a pesquisa 

(auto)biográfica, a partir de Maria Helena Abrahão (2003), em diálogo com o Serviço 

Social. Para tanto, aproximamos a discussão do potencial narrativo à práxis humana, 

por Karl Marx (2006), à compreensão dialética da realidade da vida cotidiana, por 

Georg Lukács (1978), e à categoria mediação do método de Marx, por Reinaldo 

Pontes (1997). No segundo, para tratar do estágio supervisionado em Serviço Social 

e do diário de campo como instrumento, utilizamos Alzira Lewgoy e Maria Lucia 

Scavoni (2002). As fontes narrativas para desenvolver o método proposto consistem 

nos diários produzidos, por mim, no período total de um ano e três meses. Por fim, no 

terceiro, para justificar o diário de campo no potencial que pretendemos desenvolver, 

elencamos o tema instrumentalidade a partir de Yolanda Guerra (2007, 2014). Para 

trabalhar os conceitos de narrativa, experiência e memória tomamos como referência 

Walter Benjamin (1985), e, para discorrer sobre identidade profissional, escolhemos 

Maria Lúcia Martinelli (2000).  



 

CAPÍTULO 1 – A PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo apresentaremos a pesquisa (auto)biográfica como 

perspectiva no Serviço Social a partir de suas características principais, que tomam 

como base a narrativa de si para a exploração e o desenvolvimento de experiências 

com foco no processo formativo de profissionais. Não existe um modelo único de como 

fazer esse tipo de pesquisa, mas ela circunscreve alguns postulados importantes que 

buscaremos discorrer sobre para justificar o seu diálogo com a formação em Serviço 

Social. 

Nesse sentido, trabalharemos, ao longo do capítulo, o que narrativa e 

memória representam de acordo com a bibliografia da pesquisa (auto)biográfica, 

conceitos que serão aprofundados posteriormente por outros autores. Para firmar o 

diálogo com a formação em Serviço Social, estabelecemos a práxis como fio condutor 

dessa formulação, não obstante, vale frisar: a práxis humana em Marx. 

Com isso, destacam-se algumas algumas categorias marxistas que foram 

abordadas a partir de outros autores, como Lukács e Pontes, para ilustrar o papel da 

práxis no objeto que tomamos como cerne deste trabalho e tem como fundamento a 

sistematização da práxis profissional. 

 De acordo com um levantamento realizado no acervo online da Associação 

Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica, pode-se dizer que essa metodologia é mais 

comum à área de Educação, mas não somente, há produções situadas em outras 

áreas também, como a Psicologia e, ao analisar o conteúdo dessas produções, 

vislumbrei a possibilidade de trazer ao Serviço Social a perspectiva (auto)biográfica. 

Para entender essa relação e os caminhos possíveis, é necessário dar 

largada à apresentação do que é, como e por quê é essa metodologia em sua 

dimensão que privilegia a narrativa de experiências profissionais. Com vistas à 

exploração do potencial narrativo, tomaremos esse momento como ponto de partida 

do desenvolvimento do trabalho. 

 



 

1.1. A pesquisa (auto)biográfica em diálogo com a formação em Serviço Social 

Para dar início ao capítulo que prosseguirá, é preciso partir do começo: de 

onde surge a ideia de utilizar a metodologia de pesquisa (auto)biográfica. Nos diálogos 

decisivos sobre a direção deste trabalho, surge, como sugestão de minha orientadora, 

a pesquisa (auto)biográfica como uma possibilidade para abordar minhas 

experiências de estágio supervisionado no Serviço Social, elemento primordial para a 

formação de assistentes sociais, sendo item obrigatório deste processo formativo. 

Ao pesquisar sobre essa metodologia de pesquisa, descobri que o material 

produzido durante os três semestres de estágio vivenciados no Centro de Atenção 

Psicossocial infantil de Seropédica, especificamente os diários de campo, poderiam 

servir de base para a abordagem (auto)biográfica, uma vez que este tipo de pesquisa 

centra-se 

[...] no ser humano que, em diferentes contextos e situações, 
autobiografa-se, quer narrando fatos de sua vida, quer refletindo sobre 
seu processo de autoformação. A pessoa, ao narrar, narra-se e, ao 
fazê-lo, ressignifica experiências, vivências, aprendizagens, dando-
lhes novo significado (FRISON; SIMÃO, 2011, p. 198). 

 

Nesse sentido, a abordagem possui elementos ampliadores dos processos 

formativos, constituindo-se como um importante instrumento investigativo. O referido 

potencial investigativo e formativo encontra-se nas narrativas, como advogam Santos 

e Garms (2014, p. 100), para elas, a adesão das narrativas por disciplinas como a 

Psicologia e a Linguística reforçam esse reconhecimento, corroborando o uso delas 

em metodologia de pesquisa e no desenvolvimento pessoal e profissional. O status 

de instrumento investigativo se justifica, nesse contexto, pela recorrente utilização de 

narrativas no curso da história da humanidade como recurso educativo. As narrativas 

servem, também, como instrumento cultural cujo potencial se situa na organização do 

pensamento na construção de aprendizagens. 

Conforme consta na Política Nacional de Estágio (PNE) construída em 

coletivo1 principalmente a partir da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

                                                           
1 A discussão sobre a esta Política iniciou-se com o lançamento, em maio de 2009, do documento-base 
que subsidiou o amplo debate coletivo, ocorrido em todo o país em eventos realizados entre os meses 
de maio e outubro do corrente ano, que discutiram o referido documento e encaminharam propostas 
para a versão final da PNE. (...) Esse processo coletivo de debates demonstra o caráter mobilizador e 
estratégico da PNE na defesa do projeto de formação profissional e instrumento de luta contra a 



 

Serviço Social (ABEPSS), a urgência da defesa de um projeto de sociedade no 

horizonte da ampliação dos direitos pela perspectiva da emancipação humana deve 

se expressar na efetivação da formação dos assistentes sociais (ABEPSS, 2010). 

Assim sendo, é preciso destacar que a política de estágio na formação 

profissional, embora tenha enfrentado obstáculos até formalizar sua estrutura mais 

recente (como a investida das universidades privadas com fins lucrativos para o 

Ensino À Distância), conseguiu instituir o estágio como espaço de aprendizagem. Por 

esse viés, visa ao trabalho coletivo entre os atores do processo de formação 

profissional: educação, como prática social e espaço específico de formação; 

formação; e supervisão de estágio (LEWGOY, 2013, p. 294). 

Nas disposições do Regulamento de Estágio Supervisionado em Serviço 

Social da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao qual estive submetido 

durante o processo de estágio, é atribuição do estagiário, prevista pela PNE da 

ABEPSS, a entrega dos documentos referentes às supervisões acadêmica e de 

campo, nisto inclui-se o diário de campo (art. 21). 

Postas essas considerações, o presente trabalho tem como direção 

demonstrar a possibilidade de compreensão das narrativas (auto)biográficas de 

formação presentes nos diários de campo elaborados por mim, futuro profissional do 

Serviço Social. A confecção desse material se apoiou na práxis vivenciada no 

cotidiano do campo de estágio, em diálogo contínuo com os supervisores para a 

sistematização da prática profissional e das reflexões sobre as experiências vividas 

por meio dessa plataforma. 

É nos espaços dos diários que são agregadas posturas adotadas, 

conhecimentos construídos, mediações com os fundamentos teórico-metodológicos e 

técnico-operativos, reflexões sobre as realidades observadas e os diversos elementos 

que registram o desenvolvimento do processo formativo nesse primeiro contato 

empírico com o fazer profissional. Os diários são, por via de consequência, o registro 

                                                           
precarização do ensino superior. Neste sentido, a resposta das Unidades de Formação Acadêmicas 
(UFAs), professores, estudantes e assistentes sociais ao chamado da ABEPSS foi significativa e 
propositiva, tornando a construção da PNE um elemento de mobilização efetiva em todo Brasil, 
conforme demonstram os dados relativos aos debates ocorridos no país que discutiram a Política: 80 
eventos, que contaram com a participação de 175 UFAs e 4.445 participantes (ABEPSS, 2010, p. 2). 



 

de parte imprescindível da trajetória profissional do assistente social; através deles se 

organiza o processo de aprendizagem. 

 

1.2. Pesquisa (auto)biográfica, narrativas e memória 

Buscou-se destacar, nesta parte, as narrativas como instrumentos de 

coleta de informações e, depois, a memória como base deste tipo de pesquisa. Estes 

dois elementos se combinam de forma complementar para apreender as dimensões 

de uma determinada realidade. Para tanto, a memória de quem produz a narrativa 

reconstrói os significados de suas vivências. 

Maria Helena Abrahão (2003) explica que a pesquisa (auto)biográfica se 

utiliza de fontes diversas (narrativas, diários, documentos etc.), portanto, é 

reconhecidamente dependente da memória. Para essa modalidade de pesquisa, a 

memória é trabalhada como individual, do narrador e do pesquisador. Neste sentido, 

trata das relações sociais vivenciadas por eles e, em algum tipo de fonte, também por 

ele registradas, isto é, informadas, significadas e ressignificadas. Isso posto, Abrahão 

(2003, p. 80) complementa sobre a memória: 

[...] é o componente essencial na característica do(a) narrador(a) com 
que o pesquisador trabalha para poder (re)construir elementos de 
análise que possam auxiliá-lo na compreensão de determinado objeto 
de estudo. 

O trabalho com essa metodologia pressupõe a adoção consciente de uma 

tradição em pesquisa que possui na realidade social o reconhecimento de seu traço 

multifacetário. Em outras palavras, reconhece as pessoas em processo de 

autoconhecimento constante, o que sobrepõe subjetividades ao objetivo. Como 

decifra a autora, a pesquisa (auto)biográfica não se pretende às generalizações 

estatísticas: ela busca a compreensão do fenômeno em estudo, e, aí sim, pode chegar 

a uma generalização analítica. 

Já sobre as narrativas, pode-se dizer que, a depender do modo como são 

produzidas em relato, universalizam as experiências vividas, (com)partilhando-as. É 

através de uma narrativa que é possível lembrar do que já aconteceu; a experiência, 

desse modo, é colocada em uma sequência, implicações possíveis a partir do 

acontecimento são encontradas. Em suma, possuem papel importante na construção 



 

da vida individual e social por conta do resgate de uma cadeia de acontecimentos 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002 apud ABRAHÃO, 2003, p. 81). 

Concordamos com Abrahão sobre a afirmativa de que, por esse caminho, 

pessoas comuns universalizam suas experiências e a época histórica em que se 

encontram, e, profissionais vislumbram apreender as relações teórico-práticas de 

formação, as relações interpessoais, as relações institucionais e as relações de 

construção identitária do fazer profissional. Segundo a autora, a pesquisa 

(auto)biográfica potencializa o diálogo entre o individual e o sociocultural, uma vez 

que, irremediavelmente, tem o poder de evidenciar a maneira com que mobilizamos 

nossos conhecimentos e valores, ao passo que damos forma à nossa identidade pela 

troca proporcionada pelos contextos de inserção. 

Trabalhar com narrativas não é simplesmente recolher objetos ou 
condutas diferentes, em contextos narrativos diversos, mas, sim, 
participar na elaboração de uma memória que quer transmitir-se a 
partir da demanda de um investigador (ibid., p. 85). 

A escolha pelo material dos diários de campo sob a ótica da pesquisa 

(auto)biográfica como base para a confecção deste trabalho assenta seu sentido na 

tentativa de trazer novas percepções à produção do Serviço Social. Tanto a profissão, 

surgida no Brasil na década de 1930, como a pesquisa (auto)biográfica, surgida 

primeiramente na Alemanha no século XIX, possuem um ponto de encontro 

importante: a superação da tradição positivista. 

A utilização dessa metodologia é relativamente recente no Brasil, conforme 

indicam as literaturas sobre o tema. Além disso, os textos encontrados recuperam os 

conceitos atrelados à pesquisa (auto)biográfica na dimensão da área da Educação, 

geralmente com foco na docência e no estágio-docência. Com vistas à contribuição 

para a inserção dessa discussão no Serviço Social, decidi adaptar o conteúdo do 

acervo levantado à perspectiva da formação profissional no caso do estágio, 

compreendendo a relevância da estrutura pela qual se organiza esse processo. 

Sobre o uso dos diários, é preciso dizer que torná-los públicos não é uma 

tarefa fácil. Diferentemente disso, é publicizar os enfretamentos, as opiniões, as 

inquietações, e todas as lembranças que remontam formação e prática profissionais. 

Essas narrativas (auto)biográficas possibilitam leituras diversas esses aspectos, traço 

marcante que ruma à compreensão dos diferentes elementos circundantes de minha 



 

formação. Nessa história posso ser personagem, quem narra e quem escreve – tudo 

ao mesmo tempo. 

Por fim, agora, cabe ressaltar que tais enunciações trazem ao movimento 

de reflexão as situações vividas, e isso não diz respeito somente ao cotidiano, 

circunscreve também o dispositivo de política social no qual minha atuação se deu e 

a importância do autoreconhecimento como sujeito que individual ou coletivamente 

fez o espaço. 

 

1.3. As narrativas (auto)biográficas em pesquisas: considerações importantes 

O método biográfico emerge em resposta às críticas sobre a objetividade 

característica das metodologias positivistas. Essa metodologia alternativa apresenta 

o aspecto da subjetividade como valor de conhecimento; portanto, toma a realidade 

por uma leitura a partir de um indivíduo historicamente determinado e assim 

reconhecido. Nesse caso, os elementos quantitativos são marginais, visto que o 

método se apoia expressivamente em dados qualitativos. Por conta desse 

direcionamento (ao qualitativo e ao subjetivo), se distancia do campo heurístico, isto 

é, de hipótese e verificação. Embora o método seja compreendido desta forma, ele 

possui especificidades, e, são elas que impedem o seu uso para exemplificar, 

confirmar ou generalizar casos, pois isso prejudica e contraria o pressuposto da 

subjetividade biográfica (FERRAROTI, 2010 apud SANTOS; GARMS, 2014). 

Em outras palavras, o método não se constitui como um instrumento que 

se pretende à confirmação e verificação de conhecimentos, mas, sim, a ser fonte de 

novos conhecimentos. O caráter da (auto)biografia, então, se mantém principalmente 

pela sua historicidade profunda. A partir daqui, é preciso destacar algumas 

particularidades do método, como, por exemplo, os tipos de materiais que são 

utilizados: primários, as narrativas (auto)biográficas; e secundários, de todo tipo 

(documentos, processos, jornais etc.). Tradicionalmente, se dá preferência para o 

segundo grupo, isso porque os materiais secundários são mais objetivos, porém, é na 

subjetividade explosiva dos materiais primários que reside a riqueza possível para o 

método (ibid.). 

Para tomar as narrativas (auto)biográficas objeto de conhecimento 

científico, é preciso retomar o conceito de Marx sobre a práxis humana presente n’O 



 

Capital (2006), obra na qual a noção de práxis se explicita pela essência humana no 

bojo das relações sociais. Neste sentido, a práxis desvela as apropriações feitas pelos 

indivíduos sobre essas relações e estruturas sociais – sendo o processo de 

interiorização e exteriorização revelador do caráter dinâmico inerente à subjetividade. 

Karl Marx utiliza a comparação entre a atividade das abelhas, na confecção 

da colmeia, e do mestre de obras, na confecção de uma casa, para exemplificar a 

existência do elemento teleológico como condição exclusiva do ser humano em sua 

consciência. Independentemente do resultado de ambos os processos, o mestre de 

obras possui a especificidade que o diferencia dos demais seres: ele projeta, 

conscientemente, o trabalho que será feito para determinada finalidade e, desse 

modo, situa o que será realizado para atingir seu objetivo. A ação teleológica não 

apenas transforma o objeto, por isso é necessário destacar que a atividade humana 

se constitui no meio social e, justamente por essa condição, o transforma em meio à 

formação do homem – seu modo de ser é determinado por sua condição 

sociohistórica. É nesse agir, que é consciente, que o homem cria ideação, segue um 

plano a ser executado, cria estruturas basilares de sua própria constituição: subjetiva 

e objetiva. O ser social não vai transformar somente 

[...] o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto 
que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante 
de seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. E 
essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos 
que trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através 
da atenção durante todo o curso do trabalho (MARX, 2006, p. 212). 

Antes de prosseguir, faz-se relevante abordar a tríade singularidade-

particularidade-universalidade, a qual indica a compreensão dialética da realidade da 

vida cotidiana. Estas dimensões apresentadas por Lukács (1978) na sua introdução à 

estética marxista se relacionam entre si, possibilitando leituras sobre o processo de 

produção das relações sociais. Conforme explica o autor, na singularidade são ocultas 

as essências (como termo designador de estrutura e dinâmica do objeto), é onde se 

apresentam os fenômenos despidos de suas determinações históricas, encontram-se 

no campo da imediaticidade. Na particularidade estão situadas as mediações, 

constitui-se, então, pelo exercício da função mediadora (papel dialeticamente central) 

no processo de conhecimento. Para se ultrapassar a aparência dos fenômenos, então, 

se deve alcançar a universalidade, imbuída das determinações históricas que 

conformam os processos de formação social de uma totalidade. A singularidade e a 



 

universalidade são partes da totalidade social, portanto, numa perspectiva ontológica, 

são apontadas como indissociáveis. Assim se identifica a articulação da tríade, as 

mediações conduzem os movimentos de idas e voltas na particularidade: o universal 

se singulariza e o singular se universaliza. 

Para abordar mediação como categoria analítica, no Serviço Social à luz 

da teoria social crítica, é imprescindível trazer à discussão Reinaldo Pontes (1997). O 

método de Marx é constituído por categorias, sendo a mediação uma delas. Em 

hipótese nenhuma desistoricizada e de modo acidental, referência ao pensamento 

hegeliano e sua negação da acidentalidade. A concretude da mediação é desenhada 

na medida em que ela assume papel vertebral nos processos históricos. 

Pontes (1997) assimila o entendimento das mediações constituídas como 

expressões históricas da relação homem-natureza e das relações sociais daí 

decorrentes – neste ponto se explicita o sentido ontológico da categoria. O método 

marxista recorre à abstração (caminhos de idas e vindas; mediações) para possibilitar 

a efetivação de sucessivas aproximações a partir do movimento do real, captando as 

determinações que incidem e conformam esse movimento. As mediações na relação 

homem-natureza e homem-sociedade subsidiam movimentos menos degradantes, 

com vistas à superação da alienação. 

O autor salienta que esse debate é caro ao Serviço Social, uma vez que a 

mediação, como categoria, deve ser compreendida como divisora de águas no plano 

metodológico no que se refere aos demais momentos da profissão. Então, os 

fenômenos do real só podem ser lidos pela mediação na totalidade concreta, em 

outras palavras, na concepção dialética amadurecida2. É nesse discurso, portanto, 

que fazemos a defesa do método (auto)biográfico (e sua perspectiva à narrativa e à 

memória) como possibilidade de instrumento mediador para a formação de 

assistentes sociais, no caso do trabalho ora posto, seriam os diários de campo esse 

instrumento, pelo potencial dessa dinâmica para leituras e reflexões críticas. 

                                                           
2 Referência à fase do Serviço Social que já havia superado a incorporação enviesada do marxismo 

durante o movimento de reconceituação – atinente às transformações sociais ocorridas entre as 

décadas de 1960 e 1970. A vanguarda intelectual da profissão redimensiona a análise acadêmica para 

poder elevar o discurso de tipicamente militante e antiinstitucional à abertura de espaço para avanço 

da concepção inspirada na tradição marxista (PONTES, 1997). 



 

A revolução burguesa postula a invenção do homem – universal singular – 

e ele, por sua práxis, singulariza nas suas ações a universalidade de uma determinada 

estrutura social. Por assim dizer, todo indivíduo é o singular do universal sociohistórico 

no qual ele existe, portanto, é possível apreender o social a partir de uma práxis 

individual (SARTRE apud SANTOS; GARMS, 2014). 

Entendendo como legítimo o ato de ler uma sociedade através de um 

material biográfico, torna-se evidente a necessidade de tomá-lo não como mera 

plataforma de exposição de experiências vividas por narrativa, mas, sim, como uma 

microrrelação social. Então, o que se tem por meio das narrativas biográficas 

corresponde a uma interação social completa, isto é, abarca normas e valores 

implícitos, dentre vários outros elementos do sistema de relações sociais em que 

vivemos (FERRAROTTI, 2010, p. 46 apud SANTOS; GARMS, 2014, p. 98). 

A partir do exposto, cabe reforçar, por conseguinte, que as narrativas 

(auto)biográficas são instrumentos poderosos de investigação, geralmente 

apropriados em análise da formação de professores, entretanto, possivelmente 

aplicáveis para outras áreas de formação e atuação profissionais. Justifica-se a 

utilização do método (auto)biográfico para esta pesquisa no Serviço Social pela 

potencialidade da qual desfrutam as narrativas (individuais; singulares) em situar o 

que acontece no plano social. 

Nesse ponto, vale destacar que o processo formativo é possível por 

diversificadas maneiras, sendo o uso das narrativas (auto)biográficas um interessante 

modo de abordar a formação profissional com um olhar diferenciado, sensível aos 

detalhes que essa metodologia propicia evidenciar. 

Comprometidas com o movimento de reflexão, as narrativas 

(auto)biográficas serão úteis à avaliação de como se expressam as experiências de 

formação nas práticas profissionais. A ação examinadora sobre as narrativas 

possibilita fortemente o desenvolvimento das capacidades de análise e decisão, a 

construção de conhecimentos e a aprendizagem de respostas às situações 

complexas. Nesse caso, os modos de atuar, pensar, sentir, mover-se etc. endossam 

o redimensionamento das práticas e a manutenção de uma postura crítica, habilitando 

tanto na formação inicial como na continuada formas de reconsiderar as perspectivas 

sobre a profissão. 



 

As narrativas se dividem em grupos específicos, sendo eles: i) as narrativas 

de crítica social; ii) as narrativas de aprendizagem; iii) as narrativas de práticas 

reflexivas; iv) as narrativas sobre trajetórias; v) as narrativas de esperança; e vi) as 

narrativas de liberdade. Como os títulos sugerem, cada um dos grupos possui suas 

particularidades, ainda que elas dialoguem entre si. O primeiro estimula a criticidade 

nos sujeitos em formação, o segundo serve de auxílio com base nas experiências de 

outros profissionais, o terceiro desenvolve a capacidade de transformação da prática 

profissional pela reflexão e pelo questionamento, o quarto situa reflexões sobre as 

trajetórias de vida e profissional, o quinto dá suporte à imaginação ao abordar 

significados e propósitos do fazer profissional, e, por fim, o sexto se projeta para a 

realização de mudanças em práticas tidas como convencionais (SANTOS; GARMS, 

2014, pp. 102-103). 

Não apenas um tipo será utilizado, porque isso, embora possível, não se 

trata do propósito da pesquisa (auto)biográfica, em verdade, essas características se 

misturam numa única narrativa. A utilização das narrativas em conformidade com o 

método fomenta uma maior apreensão dos significados atribuídos à narrativa da ação 

humana, e é por esse caminho que pretendemos seguir.  



 

CAPÍTULO 2 – NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: IDENTIDADE 

PROFISSIONAL EM DIÁLOGOS, O ONTEM HOJE 

 

Como o título sugere, as narrativas (auto)biográficas produzidas em prévio 

momento da graduação serão trabalhadas sob a perspectiva da metodologia 

apresentada em momento posterior. Esse movimento é exatamente o que queremos 

capturar e explorar para evidenciar o potencial da narrativa presente no diário de 

campo – a potencialidade que referenciamos é a de (re)construir a identidade 

profissional uma vez que a narrativa estabelece um campo de mediações em que as 

possibilidades se enveredam pela interpretação livre e pela contínua reflexão sobre a 

práxis. 

O que buscamos propor em termos de intervenção metodológica será 

exemplificado ao longo desse capítulo, contudo, antes disso, alguns conceitos 

precisam ser desenvolvidos. A priori, dois deles basificam a interlocução com a 

formação profissional: o do estágio supervisionado em Serviço Social e o do diário de 

campo como instrumento. Um configura o contexto no qual melhor cabe a proposta 

que desenvolvemos e o outro o meio pelo qual ela se estruturará pelo objetivo 

comumente atribuído a ele: o de sistematização da práxis profissional incipiente, isto 

é, alocada na formação inicial. 

A tentativa de evidenciar o potencial narrativo da práxis por meio do diário 

de campo teve como fonte o conteúdo produzido por mais de um ano de estágio 

supervisionado, experienciado por mim na graduação. A dinâmica e a estrutura do 

espaço sócio-ocupacional onde se deu a minha inserção profissional para a prática 

puderam ser adornadas pelo conteúdo analisado já nas condições estabelecidas pela 

perspectiva (auto)biográfica e suas características. As narrativas contidas no próprio 

material é que direcionam o caminho seguido e disposto neste capítulo sob a égide 

do objetivo principal desta pesquisa: o (re)modelar da identidade profissional na 

esteira de um exercício autoreflexivo e autocrítico. 

 



 

2.1. O material selecionado para estudo e seu contexto de produção 

Seguimos a premissa do diário de campo como instrumento de 

sistematização da práxis profissional. A prática do assistente social torna-se práxis 

conforme ele desenvolve seu processo de trabalho a partir de ações transformadoras 

em articulação com o projeto de sociedade vinculado à classe trabalhadora. A ação 

desse profissional, portanto, passa a ser prática sociopolítica, bem como sua visão de 

mundo deve refletir a realidade social na qual ele é chamado a intervir (BURIOLLA, 

2006 apud COSTA; GUINDANI, 2012, p. 266). 

O diário de campo serve também como instrumento de investigação da 

realidade social. Essa potencialidade, como explicam Costa e Guindani (2012), é 

formada pela interlocução entre teoria e prática, relação que cria condições para a 

consolidação de uma postura investigativa no âmbito do estágio supervisionado em 

Serviço Social, e, vale dizer, o caráter investigativo não corresponde necessariamente 

ao policialesco3. 

Para avaliar a pertinência dos meus diários de campo como fontes para 

esta pesquisa (auto)biográfica, é necessário discorrer sobre os seus contextos de 

produção. Em 2017, quando ainda estava no quarto período da graduação em Serviço 

Social, fui, junto de meus colegas, chamado à reunião com a então coordenadora de 

estágio do curso para conversar sobre os campos de estágio disponíveis para a 

primeira turma. 

Dentre as opções disponíveis, conquistadas por meio de articulações com 

a gestão local (prefeitura do município no qual o campus que oferta o curso existe, 

Seropédica), havia opções para assistência social e saúde, sendo que, na segunda 

área, duas opções me chamaram atenção, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

e o Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi). Embora minha primeira opção 

tivesse sido o CAPS, acabei migrando para o CAPSi por meio de negociação com 

outros alunos da turma. 

                                                           
3 O caráter policialesco, unido ao coercitivo e ao fiscalizador, estava implícito no fazer profissional dos 
assistentes sociais a partir de instrumentos utilizados sob a perspectiva conservadora da profissão, 
fase do Serviço Social que não corresponde à perspectiva de trabalho e à leitura da realidade social 
apregoadas ao seu Projeto Ético-Político (PEP), alinhado ao projeto de sociedade pela classe 
trabalhadora. O caráter investigativo, por outro lado, visa contribuir para descortinar as aparências dos 
fenômenos sociais, quando implícito no ação dos assistentes sociais, objetiva ir a fundo no objeto de 
intervenção, bem como nas determinações que o conformam. 



 

O convênio do CAPSi com a UFRRJ foi firmado pela Coordenação de 

Estágio do curso, no entanto, os trâmites seguintes para a efetivação do vínculo de 

estágio ficaram sob minha responsabilidade. Os processos referentes às 

documentações transitavam entre a Divisão de Estágios (DEST) da universidade e a 

Secretaria de Saúde de Seropédica. Apesar de alguns contratempos nessa etapa, foi 

possível iniciar o estágio concomitantemente ao período letivo seguinte ao da escolha 

do campo – no segundo semestre de 2017. 

Antes do meu primeiro dia efetivamente como estagiário em Serviço Social, 

ainda nas férias, fui convidado pela então coordenadora de saúde mental do 

município, uma assistente social, para conversar sobre o processo que teria início nas 

semanas seguintes. A manhã desse dia de agosto foi marcada por uma conversa 

sobre o campo de estágio e uma visita ao equipamento4 no qual ela se encontrava, o 

CAPS. Minha supervisora de campo estava de férias e eu só a conheceria no seu 

retorno, marcado para setembro, cuja data marca o primeiro registro em diário de 

campo. 

A definição do diário de campo seguia uma estrutura pré-definida pela 

disciplina de Oficina de Estágio Supervisionado em Serviço Social I, que dava abertura 

para recomendações específicas do docente responsável pela sua oferta. Nesse 

momento, as oficinas eram divididas pelas áreas até então existentes: assistência 

social e saúde. Devidamente matriculado na oficina correspondente ao meu campo, 

segui os direcionamentos principais orientados pela supervisora acadêmica: escolher 

uma situação específica do dia para descrever (um caso), respeitando o sigilo 

profissional e evidenciando a relação entre teoria e prática sempre que possível para 

estabelecer mediações. 

Nesse sentido, com a finalidade de esmiuçar as relações interpostas a 

partir do campo de atuação, para apreender cada vez mais as determinações que 

engendram as relações presentes na realidade em que se atua, observando e 

intervindo. Esse movimento é necessário, portanto, já que a qualidade da práxis se 

aperfeiçoará na medida em que se torna possível estabelecer leituras profundas da 

                                                           
4 No Serviço Social, referencia-se o espaço sócio-ocupacional onde se dá a atuação da categoria 
profissional como equipamento social, isto é, uma base físico-espacial por onde são prestados serviços 
públicos referentes setores das políticas sociais, a saber: assistência social, saúde, educação, 
sociojurídico etc. 



 

realidade concreta: as mediações trilham o caminho para se absorver o contexto local 

não como ele se apresenta, mas como ele é. 

A entrega dos diários era semanal, contendo, portanto, situações de cada 

dia de estágio – o material não passava pela avaliação da supervisora de campo. A 

metodologia de supervisão, para a fase de observação do estágio, não mudou nos 

dois semestres seguintes, ampliando somente o número de casos abordados e o foco 

das produções semanais. 

A supervisão, para Lewgoy e Scavoni (2002), tem sentido na perspectiva 

de construção de espaços de problematização, de reflexão e de síntese do trabalho 

desenvolvido por estagiários. O diário de campo, como recurso pedagógico, é o 

principal instrumento desse processo. Desse modo, é capaz de dar conta de 

pressupostos teórico-educacionais a partir da adesão de procedimentos 

metodológicos. 

A metodologia utilizada na produção do conhecimento é dialógica, 
constituindo-se dos seguintes movimentos: sensibilização, tradução, 
desconstrução, construção, reconstrução, avaliação e proposição. Na 
teia de relações assim constituída, cabe ao supervisor pedagógico a 
sensibilização do aluno para que este, a partir do seu cotidiano 
institucional, seja capaz de assumir uma atitude permanente de 
indagação, ampliando o seu olhar sobre realidade social. A proposta 
é passar de um olhar simplificador para um olhar crítico (LEWGOY; 
SCAVONI, 2002, p. 6). 

Nesse caso, o diário se constitui como instrumento de exercício no 

processo de busca da identidade profissional. De acordo com as autoras, por meio de 

sucessivas aproximações críticas, é possível indagar reflexões sobre o agir 

profissional cotidiano até seus limites. Esse documento ganha status de “[...] 

instrumental, de caráter descritivo-analítico, investigativo, reflexivo e de síntese” e, por 

essas características, torna-se fonte primordial da (re)construção do conhecimento” 

(ibid.). 

O diário de campo delineia o espaço em que se registra a ação profissional, 

a sistematização dessa ação; entretanto, não se dá à revelia, precisa estar alinhada a 

um referencial teórico viabilizador da construção de saberes. Para Lewgoy e Scavoni 

(2002, p. 7), essa dinâmica estabelece o diário como instrumento provedor do 

questionamento – problematiza a ação profissional a fim de investigar o cotidiano de 

inserção e o que nele se apresenta como demanda para o campo de estágio. A 



 

pesquisa, a este processo, “[...] leva ao conhecimento, às reflexões críticas e à 

compreensão do nosso processo de trabalho, frente ao ato de construir e reelaborar 

o objeto de intervenção, a ser desvelado durante a ação profissional” (ibid.). 

Segundo as autoras, esse movimento deve rumar à sistematização, como 

já apontado, mas, não somente, pois sobre a ação desenvolvida no cotidiano devem 

ser aplicadas a análise e a síntese. A formação desse arranjo tem potencial para 

capacitar profissionais à postura propositiva na intervenção da realidade. É preciso 

dar destaque, também, à apreensão da ação ético-política por meio da construção do 

diário. 

Por todos esses elementos, o processo de construção do diário de campo 

postula as seguintes provocações: i) proposição de questões; ii) levantamento de 

hipóteses; iii) inferição de deduções sobre as expressões da questão social; e, por 

fim, iv) participação do jogo dialético de argumentar e contra-argumentar (ibid.). 

O diário manifesta a pretensão de exploração do que nele pode se extrair 

como expressão do olhar do aluno e da sua atuação no campo de estágio, além de 

demonstrar sua perspectiva pessoal sobre as situações vivenciadas na práxis. É 

através da narrativa do estagiário, imbuída do exercício de escrever sobre a própria 

práxis, que o guia ao processo de aprendizagem. Ao narrar as experiências 

vivenciadas nas condições aqui descritas, torna-se propícia a (re)construção da 

atividade profissional em seu discurso prático: 

A descrição continuamente apresenta abordagens reflexivas sobre os 
porquês e as estruturas de racionalidade e justificação que 
fundamentam os fatos narrados. Isto representa dizer que a narração 
constitui-se em reflexão (LEWGOY; SCAVONI, 2002, p. 7). 

Por fim, cabe ressaltar que o diário como instrumento revela-se apto ao 

trabalho componente do processo pedagógico do estagiário e do processo técnico-

operativo-metodológico no contexto cotidiano da ação profissional. 

2.2. Pelos diários, o papel do estágio em minha formação: mergulho no passado, 

novas reflexões no presente e vislumbre do futuro 

Para finalmente chegar à etapa deste trabalho que se inicia neste 

parágrafo, exponho a seguinte estrutura de abordagem dos diários a partir do método 

(auto)biográfico: diários de cada período letivo, considerando as dimensões 



 

constitutivas do fazer profissional em articulação com o processo de trabalho5, no qual 

o objeto é a realidade social em que o campo está inserido e é atuante. 

Em breve apresentação do campo, pois prefiro que os diários construam a 

dinâmica do espaço sócio-ocupacional para o leitor, destaca-se que ele surge a 

reboque da implementação do CAPS II Bixo da Seda, este de 2000, após quase uma 

década de sucessivas tentativas de negociação com as gestões municipais. A 

viabilidade da construção do CAPSi fica condicionada então ao espaço físico do CAPS 

II, acertados os termos, surge o CAPSi João e Maria. 

À identificação das referências nos trechos dos diários, pela estruturação 

específica demandada em cada período pelos supervisores acadêmicos, separei os 

módulos de estágio por período letivo, tendo os diários de um a seis volumes: 

Estágio I 2017.2 – de setembro a dezembro 

Estágio II 2018.1 – de março a julho 

Estágio III 2018.2 – de agosto a dezembro 

 

Começo meu primeiro registro com os seguintes dizeres6: 

No dia 4 de setembro de 2017, adentrei o Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil João e Maria pela primeira vez como estagiário, o 
primeiro do Serviço Social no referido equipamento. Em um primeiro 
momento, tive uma longa conversa com a minha supervisora, ********** 
******, na sala onde ela costuma atender os usuários e suas famílias 
ou responsáveis legais. Fui orientado a respeito do CAPSi no que 
tange ao seu arranjo a partir da equipe de funcionários vinculados, 
relação com a Prefeitura Municipal de Seropédica, os entraves 
estabelecidos pelas perdas oriundas da transição de mandatos e 
iminência do corte de verbas, da demissão de profissionais 
contratados e, por via de consequência, da não continuidade dos 
projetos. 

Nesse contexto, o que se observa no cotidiano do profissional inscrito 
ali é, sem dúvidas, o receio pressuposto pela precarização do 
exercício profissional na saúde mental. Já no que diz respeito às 
crianças e aos adolescentes, o que se coloca é a incerteza da 
continuidade de um tratamento realizado com um profissional de 
referência. Ou seja, a possibilidade de um usuário perder a única 

                                                           
5 Conforme determinam as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social no Núcleo de 
Fundamentos do Trabalho Profissional: “[...] O conteúdo deste núcleo considera a profissionalização 
do Serviço Social como uma especialização do trabalho e sua prática como concretização de um 
processo de trabalho que tem como objeto as múltiplas expressões da questão social.” (ABEPSS, 1996, 
p. 12). 
6 Os nomes presentes nos diários não serão revelados. 



 

pessoa que conseguiu estabelecer um vínculo com ele é enorme, é 
este parâmetro de incerteza, instabilidade e precarização que alicerça 
o CAPSi João e Maria no centro de Seropédica. [...] (DIÁRIO I, 
ESTÁGIO I). 

O retorno pedagógico da supervisora acadêmica indicou uma falta severa 

para o funcionamento do diário, como o instrumento que ele se pretende a ser, a 

ausência da relação da prática vivenciada com a teoria. O processo de entendimento 

dessa necessidade foi lento. As análises desprovidas da fundamentação teórica, 

segundo ela, sucumbem aos traços reducionistas e individualizantes, e são meras 

descrições de acontecimentos do cotidiano. 

A ausência de um desenvolvimento aprofundado do arcabouço teórico 

absorvido em sala de aula fez parecer confusa a compreensão do que é o trabalho do 

assistente social no espaço e qual a rotina do serviço. Embora esses apontamentos 

tenham causado certo desânimo, eles indicaram a necessidade de constantes 

recorrências aos referenciais da profissão, no que se refere ao ser/fazer profissional, 

à história e aos sentidos da profissão na sociedade capitalista e o todo que 

acompanha o Serviço Social. 

Por exemplo: como abordar instrumentos e técnicas sem o devido 

entendimento do que sejam? Questionamentos desse tipo demoraram a fazer sentido 

por conta de uma assimilação equivocada: assumi que o estágio no módulo de 

observação deveria refletir essa característica nos diários. Observemos, novamente, 

esta outra parte: 

Em 22 de setembro de 2017, fui ao CAPSi para mais um dia normal 
de estágio. Chegando lá, deparei-me com a minha supervisora, 
**********, e a psicóloga do CAPSi, ******, na frente do CAPS II, 
próximas a uma usuária de lá. Uma mulher idosa, negra e, 
aparentemente, em crise. Minhas primeiras impressões. Ao me 
aproximar dali, ********** veio me informar sobre o que estava 
acontecendo. Aquela usuária, tratada no CAPS II, teria esquizofrenia 
e estaria em um surto psicótico. Seu filho, usuário do CAPSi e com 14 
anos de idade, é autista e teria se perdido da mãe. As falas 
desconexas e sem sentido, para nós, da mãe, não davam sinais claros 
do que de fato estava acontecendo. Aos poucos, percebemos do que 
se tratava. A usuária estava sem tomar sua medicação e, ao levar 
o filho que aparentava, para ela, estar doente ao posto de saúde, 
perdeu-se dele e o único local que conseguia se lembrar de como 
chegar era o CAPS II e, por conseguinte, o CAPSi. Sem carro, fui 
andando com a minha supervisora pelas ruas de Seropédica na 
tentativa de encontrá-lo próximo ao posto de saúde. Sem sucesso. 
Após algum tempo de procura, encontraram o usuário do CAPSi e 
levaram-no de volta à sua mãe, ainda em surto. Cada vez mais 



 

agitada, percebi (junto aos demais profissionais presentes) que a 
presença do filho talvez estivesse afetando a mãe, cada vez mais 
estressada. Ela tentou fugir algumas vezes, arrastando o menino pelo 
caminho e até o machucando em alguns momentos. Tive de correr até 
o portão para impedir que saíssem naquele estado, caso contrário, ela 
poderia se perder dele novamente. Foram algumas tentativas de fuga 
e de autodestruição (com um isqueiro, ela tentava se queimar). Foi 
necessária muita conversa até que ela guardasse o isqueiro e ficasse 
um pouco mais calma. (DIÁRIO I, ESTÁGIO I). 

A indagação presente no retorno do diário, que era mensal, se repetiu: qual 

era a relação da teoria com a prática? Qual a análise dos encaminhamentos? Quais 

os instrumentos utilizados? Não havia, faltava a sistematização da prática e a reflexão 

crítica sobre as experiências vivenciadas. O destaque em negrito se dá porque, à 

época, essa conclusão ficou como a mais aproximada do que vimos no dia, algo que 

caiu por terra após algumas investigações: 

Sobre o caso da usuária do CAPS II, que sofre de esquizofrenia, e seu 
filho, autista e usuário do CAPSi, de fato, após investigação, 
descobriu-se que a nova direção do CREI [Centro de Referência de 
Educação Inclusiva] tem tido problemas no trato com a referida família. 
Constatou-se também, que os profissionais de lá percebem com 
indiferença a realidade na qual aquela família está inscrita e constrói 
(DIÁRIO I, ESTÁGIO I). 

Nesse ponto, tive meu primeiro retorno pedagógico que não era parecido 

com os demais: ele não era positivo, nem negativo, mas indicava um caminho 

descoberto que precisava ser seguido. Havia compreendido o papel do Serviço Social 

ali naquele dispositivo, ao menos por partes e num primeiro momento embrionário. 

Nessa relação de retorno aos escritos sob nova perspectiva, obtive um 

saldo razoável, os diários já manifestavam a potencialidade de questionamento da 

ação profissional e da leitura sobre a realidade social realizada para indicar posturas 

frente às situações, nesse caso, menos apressadas. Assim, pois, seria possível evitar 

equívocos graves para o trato com os usuários: a leitura anterior indicava problemas 

na medicação, a posterior, na relação de outra instituição com a família de usuários. 

Esse trato poderia levar a consequências mais sérias se a percepção não 

fosse redirecionada, como o aumento de uma medicação agressiva 

desnecessariamente, enquanto a questão real seria negligenciada e continuaria a 

implicar efeitos sobre a vida daquelas pessoas. Identificar esses movimentos nos 

registros subsidia reflexões caras à construção da identidade profissional, porque 

escancara que as tais mediações são, a todo momento, necessárias. Destaca-se, por 



 

esse caminho, que estimular o retorno constante às narrativas produzidas nos diários 

pode fomentar a reavaliação da práxis no cotidiano para incremento do fazer 

profissional já em andamento. 

Foram necessários alguns movimentos para que o aparente do fenômeno 

fosse desconstruído e a situação real fosse desenhada entre nós. E aqui, por “nós”, 

me refiro já à equipe profissional do CAPSi. Como confere o exposto, o texto em si 

não apresenta uma reflexão objetivamente direcionada à primeira leitura feita pela 

equipe, numa possível reavaliação dos procedimentos adotados. 

Adiante, retorno ao primeiro registro do diário com indagações 

resguardadas por uma leitura prévia, no que se refere aos vínculos precarizados de 

trabalho dos profissionais disponíveis nos serviços e como isso afeta a efetivação da 

política pública de saúde mental: 

[...] as oficinas terapêuticas, por exemplo, são escassez na atual 
estrutura do CAPSi, seja pela falta de recursos, seja pela 
desmotivação dos funcionários contratados. Diversos projetos perdem 
continuidade por esses entraves estabelecidos pelos recursos 
materiais, e até humanos, exíguos. De acordo com **********, 
infelizmente, essa é uma realidade que atravessa a atuação de quase 
todos os assistentes sociais inscritos no contexto de cidades afastadas 
dos grandes centros urbanos. 

Se o quadro de funcionários é majoritariamente composto por 
profissionais contratados, a cada gestão que assume a Prefeitura 
Municipal cresce a iminência de possíveis demissões e troca da 
equipe multiprofissional. Se, por um lado, essa instabilidade se coloca 
para eles (e nós) como um rebatimento das condições atuais dos 
âmbitos político e econômico das instâncias do Poder Público como 
origem da precarização, para a população usuária se impõe a perda 
de vínculos criados e fortalecidos com profissionais que nunca sabem 
se sua permanência no equipamento será mantida. É o que descreve 
Bertollo (2016) ao afirmar que a continuidade de projetos é impedida 
de vigorar graças à troca de mandatos e, junto deles, possivelmente o 
redimensionamento do que a gestão enxerga como interesses 
coletivos do território que o CAPSi busca se utilizar como terreno de 
integração do usuário, como explica Costa (2004, p. 9). (DIÁRIO II, 
ESTÁGIO I). 

Minha consideração para a relação apresentada nesses fragmentos tenta 

evidenciar que os serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico de cuidado em 

saúde mental reproduzem a lógica de mercado nas formas de contratação de seus 

profissionais. Em vínculos fragilizados, como eles poderiam se articular para lutar, por 

exemplo, por direitos? Desmobilizados, esses trabalhadores sofrem com a impotência 



 

diante dessa estratégia de sucateamento, e apresento esta conclusão a partir da 

seguinte citação encontrada em diário: 

A conjuntura atual é de significativas dificuldades de universalização 
das políticas sociais, fazendo emergir inúmeros desafios e a 
necessidade de lutas sociais e organização de estratégias para 
enfrentar as tendências de focalização, fragmentação e privatização 
que reverberam no conjunto de políticas sociais, incluindo a política de 
saúde mental (GOMES, 2015, p. 303). (DIÁRIO II, ESTÁGIO I). 

Alguns profissionais componentes da equipe multiprofissional se formaram 

no período de redemocratização do Brasil; mas, no CAPSi, todos começaram a atuar 

a partir dos anos 2010, o que indica que, à época, várias legislações já instituíam e 

modelavam a política de saúde mental para o público infanto-juvenil, sendo a mais 

importante delas a Lei nº 10.216/2001, da Reforma Psiquiátrica, resultante dos 

esforços da Luta Antimanicomial. 

O CAPSi, como sugere o fragmento do diário, estando afastado dos centros 

urbanos, sofre com a disparidade entre as disposições das legislações específicas da 

política e o que se tem de fato no espaço institucional do equipamento. Não há sentido 

para a efetivação da política, quase duas décadas após a promulgação da Lei nº 

10.216/2001, manter um serviço sem sequer um profissional concursado, cujo quadro 

de funcionários passa por significativas mudanças que ocorrem de acordo com o clima 

que se encontra a gestão municipal. Quem acaba sofrendo com essa tendência são 

os usuários, que pelo fluxo inconstante de profissionais, produz dificuldades no 

fortalecimento de vínculo com o serviço, uma vez que seus profissionais de referência 

vivem com a incerteza de continuidade. 

Na medida em que o semestre foi passando, fui tomando propriedade do 

diário como um espaço propício para entender, na sistematização da prática, a 

dimensão da política na qual eu estava inserido. O avanço nesse sentido foi 

significativo, o que pode ser demonstrado por meio dessa passagem, que data do final 

de outubro de 2017: 

Neste dia de estágio houve pouca movimentação no CAPSi, contudo, 
o segundo atendimento da tarde foi mais complexo que os demais do 
dia. Trata-se do caso de uma mãe que chegou ao equipamento por 
encaminhamento da escola em que seu filho estuda, uma vez que o 
mesmo teria uma tendência a se desconcentrar durante as aulas 
(DIÁRIO III, ESTÁGIO I). 



 

Embora questões de aprendizagem não fossem o foco do CAPSi, esse tipo 

de demanda acabava chegando ao serviço por meio de encaminhamentos de outros 

lugares, já que o programa ofertado pela Secretaria de Educação responsável por 

absorver essa demanda, à época, havia sido suspenso, o que gerou sobrecarga na 

saúde mental. 

Durante minha jornada no referido espaço, foi possível identificar que 
a origem da procura nesse contexto é recorrente, ainda que a equipe 
multiprofissional do CAPSi esteja ciente de que essa não é uma 
demanda adequada às atribuições e competências de lá. Embora haja 
esta certeza em unanimidade, a assistente social explica que essa 
procura não pode simplesmente ser ignorada, uma vez que, nas 
conversas com os responsáveis da criança ou adolescente usuários, 
outras demandas surgem (DIÁRIO III, ESTÁGIO I). 

É nesse contexto que seríamos apresentados à seguinte situação: 

[...] a supervisora recepcionou uma mãe de um usuário por ter 
percebido, durante os dois primeiros encontros do processo de 
acolhimento, angústia em sua expressão corporal. Ela conduziu a 
conversa nas outras ocasiões a fim de tentar descobrir o que 
circundava a vida dela e, possivelmente, estaria se manifestando no 
comportamento do usuário. Durante as conversas, foi compartilhado 
que o pai do usuário e marido da mãe faria frequentemente uso 
abusivo de drogas. A partir daí, a supervisora vislumbrou a 
possibilidade de conseguir encaminhá-la para o CAPS II, bem como o 
seu companheiro, afinal, lá receberiam o atendimento e tratamento 
para suas especificidades apropriadamente. 

[...] a Lei Federal nº. 10.216 de 2001 incorpora os usuários de 
drogas ao grupo efetivamente aceito como responsabilidade da 
saúde mental. Se há uma lacuna assistencial referente às iniciativas 
que dariam suporte à população usuária de álcool e outras drogas, o 
movimento da reforma psiquiátrica, à medida em que ganha 
legitimidade normativa, traz no bojo das políticas públicas de saúde a 
estratégia da redução de danos expressa na intervenção dos 
equipamentos da rede de saúde mental. 

Segundo os diálogos produzidos com a equipe sobre o perfil dos 
usuários e das suas famílias, a maioria afirma que a principal 
demanda é exatamente essa, uso abusivo de álcool e outras 
drogas. A supervisora sempre defende a emergência de um 
CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas) no 
município, visto que boa parte das demandas atendidas nos dois 
CAPS existentes em Seropédica advém desse mesmo local. Nos 
CAPS (principalmente os CAPSad), que configuram elementos da 
rede de cuidados extra-hospitalares, as políticas sobre drogas ganham 
outra dimensão que, fundamentalmente, abarcam não somente o 
usuário, mas, também, os sujeitos que compõem o seu círculo social 
de convívio (DIÁRIO III, ESTÁGIO I). 

Destaco algumas partes desse trecho para tecer observações: a primeira 

situa a utilização da linguagem. Como sugere Toniolo (2008), se a linguagem é o 



 

recurso básico de trabalho daqueles profissionais que buscam intervir na realidade do 

cotidiano da vida social, é também matéria própria do Serviço Social. Nos diários, essa 

é a primeira vez que faço referência ao trabalho a partir da linguagem de forma 

explícita. No meu entendimento, algo que ficaria, até então, limitado à oralidade e à 

escrita – percepção que foi redimensionada ao passo que a percebi se manifestar em 

variadas expressões. 

O segundo destaque fica para o paralelo com a política e sua interlocução 

com o terreno do uso de álcool e outras drogas. Quanto mais o tempo passava, mais 

percebia a necessidade de, ainda nos diários, estabelecer as correlações do cotidiano 

vivenciado com a realidade apontada pela política. Sabe-se que a sociedade se furta 

do debate sobre o uso de álcool e drogas pelo tema ser considerado, ainda e 

infelizmente, tabu. Por isso, a defesa do atendimento desse público de usuários 

deveria ser feita com respaldo na história dos movimentos sociais da saúde mental. 

Não seria possível se colocar a favor da política de redução de danos sem 

entender como ela foi estabelecida e os motivos para isso. Se, nesses tempos, o 

avanço das Comunidades Terapêuticas (CTs) religiosas no município já era 

perceptível e apontado em reuniões, em detrimento dos dispositivos da rede 

assistencial, a situação não mudou posteriormente, o que realça a urgência de inferir 

argumentos favoráveis ao trato humanizado dos usuários cujas questões advinham 

da drogadição e, por via de consequência, chegavam à saúde mental. 

Por fim, o último destaque que gostaria de realizar sobre esse trecho fica 

por conta das mediações que tive de começar a fazer para entender as relações 

territoriais, a fim de compreender a dinâmica da comunidade. Possuía, nesse 

momento, uma ideia razoável de como se desenhava o movimento do real na 

totalidade do território em que se dava minha atuação. 

Entender essa dinâmica se tornou fundamental: quanto mais sabia sobre 

as demandas do serviço, dos usuários, do território, sua distribuição espacial etc., 

mais rápido conseguia assimilar informações para prosseguir melhor os 

acompanhamentos que fazia na supervisão de estágio durante os acolhimentos, parte 

fundamental da rotina de trabalho do assistente social naquele espaço. 

Sobre isso, uma situação sensível era a de usuários que não podiam 

transitar livremente pelos territórios, uma vez que facções rivais dominavam partes do 



 

município e impediam o livre trânsito de pessoas pelos espaços, ainda que fosse para 

buscar medicamentos na farmácia do CAPS, ou comparecer a atendimentos 

marcados. Se a ausência persistisse, a vaga do usuário deveria ser remanejada, o 

que supunha um tratamento diferenciado pelo serviço para entender as questões 

estabelecidas pelas relações no território. Ler os espaços de forma ampliada se tornou 

cada vez mais fulcral, não se podia confundir essas limitações com negligência: 

[...] nesse contexto, é de suma importância que o assistente social 
mapeie o território a fim de levantar os recursos comunitários 
possíveis. Compõem esses recursos, a exemplo, as lideranças 
comunitárias, os equipamentos comunitários, as relações de 
vizinhança etc., daí a possibilidade de articular atendimentos 
emergenciais para a população usuária fora dos CAPS quando 
conflitos locais se apresentam. 

O que confere ao caso aqui retratado, no qual o local de moradia da 
família é afastado do centro do município e inscreve-se no campo de 
disputa das facções por domínio de poder no tráfico. A conversa 
sugere a primeira ida do pai do usuário ao CAPSi para uma conversa 
norteadora, com a finalidade de absorver dele possíveis demandas e 
o seu posicionamento sobre a sua própria condição enquanto usuário 
de drogas para, deste modo, pensar os encaminhamentos para ele. 

A mãe do usuário, ao sair da sala, já tinha data marcada com a 
psicóloga do CAPS II e, a supervisora, o número pessoal do pai do 
usuário para tentar marcar um encontro com ele. O filho do casal 
segue em direção ao processo de alta, ele não poderia ter tratada a 
sua dispersão, mas a nutricionista deu conta de esquematizar 
estratégias que regulassem a alimentação do usuário, demanda que 
surgiu em dado momento pela escola. 

[...] É possível avaliar os desdobramentos desde a primeira etapa do 
processo de acolhimento como positivos no que se refere aos 
encaminhamentos dados a partir da constatação de novas demandas 
(DIÁRIO III, ESTÁGIO I). 

Seguindo para os últimos registros em diário do módulo primeiro do 

processo de estágio supervisionado, o trato com a família aparece como provocação: 

O trabalho com a família não é uma atribuição/competência exclusiva 
da categoria, no entanto, é visível que o Serviço Social possui aporte 
teórico para ler as questões relacionadas a isso com bastante 
propriedade. 

O conjunto de conhecimentos adquiridos na formação do assistente 
social fomenta o tensionamento a partir do conceito de família que é 
circulado no cotidiano desses serviços. Robaina (2010, p. 346) 
também retoma o questionamento ante à reafirmação do conceito de 
família nuclear burguesa, uma vez que, o mesmo não corresponde ao 
perfil de famílias atendido na rede, que não é único. Para tanto, sugere 
que a equipe esteja flexível em relação à compreensão do perfil das 



 

famílias atendidas. Desse modo, torna-se mais fácil avaliar o que pode 
ser acionado para a família. 

[...] com a experiência do estágio, a provocação que devo repercutir 
nas minhas reflexões é a seguinte: a família, no CAPSi, é coadjuvante 
no tratamento ou objeto de atenção? É evidente que este papel variará 
de caso para caso, mas a pergunta deverá ser suscitada sempre que 
um novo usuário adentrar o espaço físico do equipamento. 

Portanto, de acordo com o caso ora explanado, a leitura sobre o papel 
da família nos processos é fundamental e, inegavelmente, cara às 
considerações elaboradas pelo assistente social. Sem uma leitura 
crítica daquela realidade e das condições variadas da família, fica 
inviável pensar e articular possibilidades coerentes para as demandas 
inscritas no caso trabalhado (DIÁRIO IV, ESTÁGIO I). 

Foi essa percepção que me projetou para a elaboração do projeto de 

intervenção, cerne do módulo segundo do estágio, com a ideia de trabalhar com a 

família. Esse trecho dos meus diários marca o que viria a ser trabalhado pelo Serviço 

Social no CAPSi muito em breve pelos próximos dois semestres. 

Esse trato com a família, no semestre seguinte, se mostrava ainda mais 

constante e, portanto, consistente no sentido de suscitar questões ao Serviço Social. 

Por conta de problemas na infraestrutura do espaço onde ficávamos às quartas e às 

sextas-feiras, fomos realocados temporariamente a uma sala anexa à recepção. Pela 

impossibilidade de garantir um espaço acolhedor, cujo sigilo seria parte importante, 

os atendimentos do dia foram suspensos, reservando a tarde do dia 4 de abril de 2018 

para os acolhimentos. Uma situação segue a partir de uma conversa para tirar dúvidas 

de uma avó, e uma prática criminosa se revelou no diálogo: 

[...] Recentemente, no município de Seropédica, o serviço prestado no 
PSE (Programa Saúde na Escola) voltou a ser ofertado próximo à sede 
do Conselho Tutelar, em frente ao CTUR (Colégio Técnico da 
Universidade Rural), na altura no KM 47. O PSE trata de forma 
integrada a saúde e a educação dos estudantes de qualquer escola 
pública localizada dentro dos limites territoriais do município. De 
acordo com o art. 2º do Decreto nº. 6.286/2007 (que institui o PSE) é 
objetivo do programa é ‘articular as ações do Sistema Único de Saúde 
- SUS às ações das redes de educação básica pública, de forma a 
ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes 
e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 
recursos disponíveis.’ 

Nesse sentido, cabe retomar a conversa com a avó do usuário. Ela 
perguntou se havia ‘pedagoga e fonoaudióloga’ no CAPSi. Segundo 
ela, em março, a mesma foi chamada pela direção do colégio onde 
está matriculado seu neto para uma conversa sobre os problemas de 
aprendizagem e na fala dele. Lá, ela foi orientada pela diretora a 
procurar pelos serviços da Fonoaudiologia e da Pedagogia que, no 



 

município, custavam em torno de R$ 80,00 em determinado 
consultório. Conforme dito pela assistente social e apontado no 
fragmento acima, esses serviços são ofertados pelo PSE e é 
obrigação das escolas públicas da educação básica articularem 
estratégias de ação integrada com o programa. 

A Lei nº. 8.112/1990, no seu art. 117, inc. IX, afirma que aos servidores 
públicos é proibido ‘valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da função pública’. Ou seja, 
algo que vai de encontro à conduta da diretora da escola. Uma vez 
que isso é pontuado, a assistente social orienta a avó sobre o PSE – 
informes referentes à localização, horários de funcionamento, serviços 
ofertados e possibilidades a partir do atendimento lá. Por fim, ao 
reclamar sobre a dificuldade de locomoção para levar à e trazer da 
escola seu neto, ela é informada por ********** sobre outra escola mais 
próxima de sua casa. Para a transferência, ainda no início do período 
letivo, seria necessária a resolução da questão da guarda provisória 
e, ao ser definido o lar provisório do usuário, solicitar na escola mais 
próxima vaga para ele – uma vez que a criança (ou adolescente) deve 
estar matriculada na instituição pública de ensino mais próxima de sua 
residência, conforme preconiza o art. 53, inc. V do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). (DIÁRIO II, ESTÁGIO II). 

Durante o processo de escrita desse diário, já sob supervisão acadêmica 

de outro docente, o movimento de redigir o texto através de certos direcionamentos 

pedagógicos intentava articular as legislações que deveriam determinar as políticas. 

Quando me deparei com essa situação no campo de estágio – um profissional numa 

posição de destaque na articulação da rede se valendo do espaço para favorecer 

serviços privados – entendi rapidamente com o que estava lidando, mas, ao relatar o 

ocorrido no diário, precisava explicar o porquê daquela fala causar desconforto na 

minha supervisora e supor, dela, diversas orientações para contornar o que aconteceu 

de forma responsável. 

Embora o caso nos causasse estranheza, ao observar as relações 

institucionais constituídas no município, acabei presumindo que o equipamento se 

eximia da indisposição com outros espaços. O encaminhamento foi levar até a reunião 

de equipe o acontecimento para que a coordenadora do CAPSi fosse pessoalmente 

tentar uma conversa com a diretora do colégio, uma vez que aquela não era a primeira 

ocorrência do tipo. O dia foi marcado, também, pelo primeiro acolhimento que fui 

permitido a conduzir sob supervisão: 

Atendi à mãe de um possível usuário que buscava atendimento 
psicossocial no CAPSi. Ela se mudou há 10 meses de Nova Iguaçu 
para Seropédica e nesse mesmo espaço de tempo, seu filho, de 11 
anos de idade, fazia tratamento para TDAH (Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade) no Hospital Fernandes Figueira, além de 



 

estar sendo acompanhado pela equipe de lá por conta de sintomas de 
depressão. Após uma apresentação inicial entre nós dois, fui 
perguntando sobre dados e informações processuais do primeiro 
acolhimento que é feito somente com o responsável. Nome deste, bem 
como idade e endereço. Depois, os referentes ao usuário: nome, 
idade, data de nascimento, nº. do cartão do SUS e informações sobre 
a escola do usuário e sua educação (instituição, ano do ensino caso 
curse algum, turno e horários das aulas) para agendamento de retorno 
em consonância com a disponibilidade do usuário e seu responsável. 

As perguntas não devem ser meramente processuais e distantes, a 
exemplo, quando perguntei sobre o endereço, questionei se havia sido 
difícil chegar ao CAPSi, a mãe riu e disse que sim. Quando perguntei 
o motivo e ela explicou, orientei sobre como chegar de forma mais 
rápida, qual ponto de ônibus soltar e pontos de referência visíveis no 
caminho mais rápido até o equipamento. Ela agradeceu e 
continuamos a conversa. Posteriormente a esse primeiro momento, 
iniciei minhas tentativas de desvelar o contexto que a trouxe até o 
serviço por conta do seu filho. Quando ele tinha 6 anos de idade, seu 
tio, que convivia junto deles e tinha um forte vínculo com o menino, foi 
sequestrado e brutalmente assassinado. Por conta disso, segundo os 
diagnósticos pelos profissionais dos outros dispositivos da rede, o 
usuário apresenta dificuldade de socializar em espaços não tranquilos 
por sentir medo excessivo ao participar/realizar (de) atividades 
comuns em situações do cotidiano. Acha que sofrerá alguma violência 
do tipo que seu tio sofreu. Ao ser exposto a situações estressantes 
sente muito nervosismo, sua demais e se constrange. [...] Uma vez 
que o relato é colhido, com suporte e orientação da minha supervisora, 
marquei o retorno para 18 de abril às 8h30min [...] Despeço-me da 
mãe do usuário, entrego à ela o documento a ser apresentado no 
retorno e preparo-me para registrar no livro de ordens e ocorrências a 
síntese do relato junto das informações processuais para a leitura a 
ser realizada pelo resto da equipe responsável pelo atendimento ao 
menino e sua mãe. [...] Avaliei essa experiência como positiva, já que 
tinha sido orientado antes sobre como o acolhimento deveria ser feito 
e fui supervisionado durante a ação. Para minha formação como 
assistente social, considero como de suma importância esse 
momento. Não achei que foi estritamente burocrático, busquei seguir 
os objetivos dessa etapa do acolhimento e tentei deixar a mãe do 
usuário confortável. Sinto que a cereja do bolo seja o registro no livro 
ulterior ao acolhimento, é a partir dele que os outros profissionais 
direcionam sua ação. Já li outros diversos registros de alguns 
profissionais e uns me chocaram pela clara reprodução do senso 
comum na medida em que se observa expressão de juízo de valor, 
principalmente nos casos com relação à sexualidade, tanto dos 
usuários quanto de seus responsáveis (DIÁRIO II, ESTÁGIO II). 

Fui repreendido por conta da avaliação que fiz aqui, pois critiquei a ação de 

outros profissionais sem considerar e avaliar o contexto no qual foram produzidos os 

discursos observados no livro de registros, e foi algo que me levou a refletir sobre isso, 

pois, durante as oficinas de supervisão, ainda que não fosse o meu caso, muitos 

alunos se sentiam insatisfeitos com a supervisão de campo e suas equipes. Conforme 



 

os encontros avançavam, discutíamos mais sobre os porquês de algumas posturas 

que julgávamos equivocadas nos outros. 

Ao escrevermos o diário, precisamos levar em consideração muitos 

aspectos dos espaços nos quais estamos inseridos. Havia profissionais atuantes no 

equipamento que não retornaram a um espaço formativo por anos a fio; seja por 

priorizar outras atividades de trabalho (muitos se dividiam entre aquele espaço e 

outras ocupações), seja pelas circunstâncias de sua vida (distância física de onde 

convencionalmente7 são promovidos os espaços formativos), enfim, coisas que não 

cabiam a mim, julgar, mas, sim, buscar entender. Um desses aspectos que se lança 

à urgente consideração é a visão de mundo desses outros sujeitos que, 

independentemente de suas opiniões e posicionamentos, estavam ali para atuar 

coletivamente em prol de uma finalidade: o tratamento dos usuários. 

Minha ideia principal para o projeto de intervenção seria preparar um 

minicurso sobre gênero e sexualidade, temática que se fazia presente em muitos 

casos e era tratada com muito juízo de valor impregnado. Ao pensar dessa outra 

forma, repensei o projeto e, com suporte dos meus supervisores, decidi focar no que 

de fato aparecia como demanda para o Serviço Social ali e não causaria desagrado: 

o trato da família. 

O sentido do projeto, que amarrava os módulos do estágio por suas 

diferentes etapas, consiste na contribuição que o Serviço Social pode deixar por meio 

da ação conjunta dos estagiários e supervisores, acadêmicos e de campo. Inferir 

proposições face às demandas dos equipamentos e dos atores envolvidos nos 

processos inerentes aos serviços prestados por eles pressupõe um desenvolvimento 

dividido por estágios: observar, analisar e compreender a realidade social; pensar 

propostas de intervenção que agreguem à dinâmica do espaço de atuação do Serviço 

                                                           
7 Os espaços formativos abertos às comunidades geralmente são ofertados pelas escolas de Serviço 
Social situadas nos centros urbanos e nas áreas nobres da cidade, como a Zona Sul do Rio de Janeiro. 
Nas regiões mais afastadas desses lugares (aqui, refere-se às regiões da Baixada Fluminense e da 
Costa Verde), predominam os eventos elaborados pelas instituições de ensino privadas. Esse quadro 
se manifestou no decorrer dos primeiros anos de oferta do curso de Serviço Social da UFRRJ, campus 
Seropédica, uma vez que assistentes sociais já formados e estudantes de outras universidades se 
deslocavam até Seropédica para participar de eventos de todo tipo formulados pelo curso, como 
Semanas Acadêmicas, Fóruns de Assistentes Sociais, Encontros de Supervisores etc. Embora essa 
aproximação fosse uma característica comentada pelos profissionais do CAPSi, era qualificada como 
única do Serviço Social, escancarando a lacuna que cursos já consolidados deixavam ao não criar 
vínculos com os serviços prestados à comunidade do entorno, bem como com os profissionais de 
outras categorias. 



 

Social; e implementar um projeto de intervenção que de fato responda às demandas 

escolhidas.  

Especificamente, pensamos uma ideia que parecia promissor: iniciar 

reuniões com os responsáveis sob uma perspectiva que já havíamos discutido, o foco 

do grupo ser o familiar ou responsável do usuário. Por que ficar limitado à porta de 

entrada e aos atendimentos de casos de baixa complexidade somente? Foi a partir 

dessa indagação que a retomada se assentou e teve início após algumas semanas: 

Neste dia o estágio supervisionado consistiu basicamente na 
participação do Serviço Social numa reunião de responsáveis, e uso o 
‘de’ em vez de ‘com’ uma vez que o encontro foi uma construção mais 
dos responsáveis por usuários do CAPSi que com eles. Num dos 
últimos dias de estágio ajudei a preencher cartas-convite a serem 
entregues aos responsáveis das crianças e adolescentes, algo que me 
propus a fazer a partir da sugestão da minha supervisora já que esse 
tipo de reunião fora retomado por ela e os outros profissionais não 
estavam tão interessados em participar. 

No dia, havia ela mediando a reunião e a psicóloga e coordenadora do 
CAPSi observando o desenvolvimento do encontro. A dinâmica da 
reunião se deu da seguinte forma: foi pedido para que os responsáveis 
escrevessem algo sobre o qual sentem dificuldade de falar 
abertamente no dia a dia. Maioria composta por mulheres, minoria por 
um homem, o único que se mostrou resistente à proposta do encontro. 
Contudo, depois de algum tempo conversando, todos os presentes 
escreveram algo no papel. Minha função ali, além da observação, era 
dar suporte a quem não conseguisse escrever ou expressar 
claramente o que pretendia compartilhar – então qualquer um poderia 
recorrer ao ‘estagiário do Serviço Social’ para tirar dúvidas. 

Quando todos terminaram de ‘colocar para fora’ suas aflições e 
indagações, os papéis foram recolhidos e embaralhados para que 
todos os lessem fora de ordem e pudessem dar algum tipo de parecer 
ou opinião sobre o relato escrito. E assim seguiu a reunião, os próprios 
responsáveis a conduziram a partir de suas vivências, experiências de 
vida, perspectivas e realidade. Eles se aconselhavam e apoiavam uns 
aos outros, já que o choro uma hora ou outra vinha à tona. No início 
achei arriscado esse tipo de reunião, em que havia pouca intervenção 
dos profissionais. Minha supervisora estava ali para prestar 
orientações e clarificações sobre o serviço do CAPSi e quaisquer 
dúvidas relacionadas a isso que aparecessem. Entretanto, aos poucos 
fui percebendo que há uma incrível diversidade dentre os 
responsáveis, o que possibilita um debate saudável e agregador na 
medida do possível. Dentre eles há lideranças (responsáveis cujos 
usuários vinculados fazem tratamento há bastante tempo) que 
incentivam outros pais e responsáveis a darem continuidade ao 
acompanhamento de seus jovens, e, há pessoas em adoecimento e 
esgotamento pelos processos travados no cuidado de uma criança 
que possui transtorno mental. 



 

O último grupo estava sendo realmente apoiado pela outra parte. 
Quando uma mãe chorava repetidas vezes ao dizer que sua filha era 
rejeitada pela própria família, a que estava ao lado dizia de forma sutil 
que as mães também precisam do atendimento no CAPS II. Aí minha 
supervisora intervia e falava dessa possibilidade aos que estivessem 
interessados porque era, de fato, uma iniciativa importante. Posso 
afirmar, portanto, que o saldo da reunião foi positivo. A carga 
emocional é densa, fica impossível não se ver naquelas histórias, não 
se identificar nas narrativas de terceiros que por vezes se cruzam com 
a sua. É preciso ser firme na sua postura porque as pessoas sempre 
recorrem a você, quando possuem dúvidas, quando lhes escapam 
palavras, quando lhes faltam informações e esclarecimentos etc. O 
papel articulador do assistente social nesses espaços só se reforça 
para mim; um grande campo de atuação como se conforma a saúde 
mental, uma ‘área’ de boa abrangência em que é possível propiciar o 
exercício de autonomia dentre a população usuária por meio de 
dinâmicas até simples, como essa, a reunião em grupo (DIÁRIO III, 
ESTÁGIO II). 

Esse encontro aconteceu em 27 de abril de 2018, e foi o primeiro de muitos 

que tive a oportunidade de acompanhar. Como ele já acontecia no período de 

elaboração do projeto de intervenção, decidimos pensar nas possibilidades de 

ampliação para ele, já que a adesão foi contínua. 

A ampliação seria aumentar a frequência das reuniões alternando dois 

horários, um para quem trabalhava cedo e ficava indisponível nas manhãs e outro 

para quem só tinha elas em disponibilidade. Além disso, os temas das reuniões para 

discussão seriam estabelecidos uma semana antes e seriam levados materiais sobre 

os temas para incrementar os debates. 

O espaço que estava se moldando, no nosso campo de ideais, era muito 

animador. Vislumbrei um trabalho que fugia do habitual: processual, burocrático e 

repetitivo. Absorvi bastante dessa experiência, sobre como o Serviço Social pode 

ousar nos espaços, se lançando a uma ação diferenciada e integradora. Não somente 

as crianças fortaleciam seus vínculos com o serviço, agora, os familiares também 

amplificavam isso. 

Após o término desses encontros há um café em que os pais e 
responsáveis fazem sugestões e críticas para os profissionais. É 
espontâneo, todos parecem se sentir à vontade. Nesse contexto, em 
abril foi sugerido que os encontros começassem pontualmente mais 
cedo, algo que foi atendido em maio. Muitos precisam trabalhar e não 
podem estender sua presença nesses espaços, ainda que fique 
alguém responsável por, durante o café, confeccionar declarações, 
alguns empregadores não as aceitam. De qualquer modo, é 
perceptível a boa vontade dessas pessoas em estarem minimamente 



 

presentes nesses espaços. É terapêutico para elas, ou ao menos 
parece ser (DIÁRIO IV, ESTÁGIO II). 

Para o retorno ao estágio no semestre reservado à implementação do 

projeto de intervenção, após as férias de julho de 2018, uma surpresa, em poucas 

semanas muito aconteceu. O quadro de funcionários foi reduzido, da Psicologia, 

restou apenas a coordenadora, que na função de estar à frente do CAPSi, reclamava 

sobrecarga ao receber os usuários das outras psicólogas, além dos seus. 

A fim de não abrir mão das crianças e dos adolescentes atendidos no 

equipamento, houve redistribuição para os profissionais com ensino superior 

restantes: além da coordenadora e da minha supervisora, uma enfermeira que 

acabava de voltar da licença maternidade, uma fonoaudióloga com disponibilidade 

limitada (atendia em outro dispositivo da rede) e uma nutricionista, a única psiquiatra, 

que ficava no CAPSi apenas uma vez por semana, já não tinha como absorver essa 

demanda. 

Com tanto trabalho a ser realizado, uma triste constatação se aproximava: 

a impossibilidade de ampliar as reuniões de responsáveis e a iminente possibilidade 

dos encontros quinzenais serem suprimidos a encontros mensais: 

Deixar partir os mais de 400 usuários cadastrados nesse dispositivo 
da saúde mental significa o desligamento dos mesmos às poucas 
atividades ainda desenvolvidas no espaço, como a terapia assistida 
com animais, parte de um projeto de extensão da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro chamado ‘Projeto S.O.S. Animal’. 
Animais domésticos resgatados de condições de maus tratos 
compartilham momentos de descontração com usuários, familiares e 
responsáveis. Há também um oficineiro no equipamento que realiza 
atividades de artesanato. 

Embora a demanda por tais atividades ainda seja reduzida, nesses 
espaços de convivência são proporcionadas brechas de lazer, 
sociabilidade e fortalecimento de vínculos. São, portanto, importantes 
para o desenvolvimento do tratamento das crianças e dos 
adolescentes. É compreensível que a equipe multiprofissional 
persista, dentro das condições que avalia plausíveis, em dar 
continuidade aos acompanhamentos, todavia, sem os reconhecidos 
tratos que apenas o psicólogo poderia dar no que se refere às 
condições subjetivas desses sujeitos. 

Coincidentemente ou não, uma equipe da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro esteve lá no dia. As perguntas foram 
respondidas e as situações fidedignamente repassadas, ou seja, a 
partir de agora seria necessário novamente esperar por ações de 
reparo do e suporte ao serviço ofertado pelo CAPSi. Os profissionais 
relatam certa desesperança nos resultados da visita. Segundo eles, 
geralmente não dá em muita coisa. 



 

O dia encerra com uma nova e triste constatação ‘meio que acordada’: 
sem as manhãs de sexta-feira livres na minha parte e com a 
sobrecarga de trabalho na parte da **********, implementar o projeto de 
intervenção ficaria inviável. Não foi conversada uma nova 
possibilidade de ideia para outro projeto. Lamentavelmente (DIÁRIO I, 
ESTÁGIO III). 

Lembro de ficar triste com o novo panorama. Os diários não dão conta de 

contar caminhos adotados para superar o cenário fatídico. O período ficou conturbado, 

estava ali mais para dar suporte à rotina de trabalho, graças ao amadurecimento 

proporcionado pelos períodos anteriores, do que de fato para pensar uma alternativa 

ao projeto de intervenção. 

Nos períodos anteriores, discutíamos a possibilidade de mobilizar os 

responsáveis numa associação fortalecida, capaz de pleitear diretamente com a 

gestão municipal o atendimento das demandas que sentiam necessidade de reclamar, 

já que o corpo profissional do CAPSi tinha vínculos empregatícios frágeis, algo que 

tornava impraticável bater de frente com a prefeitura por melhorias no equipamento: 

[...] trabalhamos mais uma vez com a dinâmica de grupo durante a 
reunião de responsáveis. [...] estávamos em roda e a proposta da 
atividade tinha como objetivo integrar ainda mais as pessoas 
presentes, dessa vez em maior quantidade, já no intuito de subsidiar 
através do fortalecimento de vínculos uma rede que possa gozar de 
uma futura associação de pais e/ou responsáveis. (DIÁRIO IV, II). 

Assistir a esse projeto ruir, ainda que temporariamente, me frustrou 

bastante, mas, nos últimos dias de estágio, me foi prometido que, em um momento 

oportuno, as reuniões, com as condições que havia estabelecido, seriam retomadas. 

Estava ali de passagem e os últimos meses no espaço me colocou a refletir bastante 

sobre minha trajetória durante esse período de tempo. Parecia seguir um caminho 

contínuo em direção a algo que julgava importante, e era, como demonstram os 

trechos dos diários. 

O movimento do real é dinâmico, não era possível esperar um desfecho 

perfeito para o que eu pretendia. Descobri algo a dar sentido e a partir de uma ideia 

dediquei bastante energia e empenho na articulação das reuniões, pois enxerguei a 

necessidade de um espaço no qual os responsáveis poderiam falar sobre si, de seus 

filhos, netos, sobrinhos, experiências de vida etc. e ter um retorno acalorado de outras 

pessoas dispostas à troca, além de, evidentemente, contar com a mediação de 

pessoas qualificadas para isso. 



 

O município no qual estagiei também é marcado pelo jogo político. Pela 

precarização do vínculo, se estabelece uma amordaça. Nas oportunidades de reportar 

os problemas aos órgãos da Justiça, ainda que ao longo dos anos isso resultasse 

muito pouco, os profissionais se faziam presentes, escreviam relatórios e iam aos 

encontros específicos para a divulgação dos dados do serviço, como se fossem 

metas. 

O esforço era contínuo e permanecia assim, faltando transporte, papel, 

ventilação, energia elétrica, água e comida, atrasando salários e adiando férias. 

Entendi, processualmente, o papel do Serviço Social ali naquele espaço. Em verdade, 

não é algo tão simples, mas, bem possível. Além do habitual, presenciei a profissão 

se validando por comportamentos que buscavam, por mais sutil que fosse o modo, ir 

além, questionar o que era posto, descortinar as aparências para chegar às essências, 

não como algo meramente subjetivo, mas no que se refere à estrutura e à dinâmica. 

Era necessário, também, fazer os movimentos de idas e vindas ante às 

situações do cotidiano para apreender daquela realidade, historicamente 

determinada, o que a conformava daquela forma: um dispositivo importante e 

estratégico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), na senda da superação dos 

manicômios, sofrendo com um grave processo de sucateamento e desvalorização 

profissional típico dos serviços públicos da região. Um município da baixada 

fluminense que vive as expressões da questão social intensamente. 

Apesar desse momento, eu sabia que o que se tinha ali era um reflexo de 

uma época específica da história que vivemos. E ser reconhecido pelo meu 

desempenho ali foi importante para minha formação, saber que deixei, 

proporcionalmente, contribuições ao Serviço Social no CAPSi. 

Meu último dia, já em clima total de despedida. Os primeiros 
atendimentos realizados no dia, e também um acolhimento, foram 
devidamente registrados e, além disso, a despedida com os usuários 
e seus responsáveis ocupou novamente o meu tempo [...] Na sala do 
Serviço Social, logo após fechar o livro de ocorrências, minha 
supervisora entrou com salgadinhos e o restante da equipe com 
refrigerante. Sim, era uma surpresa, uma mini cerimônia de despedida 
surpresa. Ganhei presentes até, e, só de escrever sobre o momento, 
recupero a sensação que tive na hora e me desdobro em lágrimas. 
Fico amolecido. Talvez todo o processo de estágio, para mim, tenha 
consistido nisso, um incessante exercício de sensibilização, de 
humanização, acima de tudo, de relações. Me deslocou da distância 
com a qual eu me validava no mundo, distância de outros seres, seja 



 

por estigmas sociais, seja puramente pela alienação do homem em 
relação à própria espécie. Me sentir pertencente a um espaço tão 
único e especial, graças ao retorno dos que ali conviviam comigo, foi 
outra vez a maior gratificação com a qual eu poderia me identificar. 
Estive grato, permaneço como tal e com a certeza de que, ali, construí 
o alicerce do que será, ou melhor, já está sendo, minha trajetória 
enquanto assistente social (DIÁRIO IV, ESTÁGIO III). 

Ter podido retomar o material do diário de campo produzido ao longo de 

três semestres ampliou minha percepção sobre minha própria formação durante a 

graduação. O amadurecimento profissional ao qual fiz menção e me possibilitou uma 

leitura diferenciada sobre as experiências profissionais narradas foi desenvolvido 

como produto do próprio percurso no estágio e, também e não menos importante, 

pelas atividades desenvolvidas na universidade: entre disciplinas e outros espaços de 

formação, como o movimento estudantil, específico de Serviço Social ou não, a 

extensão universitária e a pesquisa acadêmica. 

A construção de saberes nessa trajetória possibilitou novas leituras sobre 

a(s) realidade(s) por meio de mediações. Então, era e continua sendo recorrente a 

possibilidade de visualizar o que está dado a partir de suas determinações 

sociohistóricas, negando, assim, a qualificação “dada” daquilo que, na verdade, é 

construído pelo próprio homem no bojo das relações sociais que o define como ser 

histórico. 

Pensar o diário, portanto, como estratégia no processo formativo é elevar 

os meios de registro da profissão sobre o seu fazer profissional (e, dessa forma, modo 

de ser) ao posto de ferramenta. Nesse caso, uma ferramenta útil para estimular a 

proposição e a criatividade quanto ao repertório técnico-operacional do qual dispõe o 

Serviço Social, com a permissão para trocadilhos: o diário sob a perspectiva 

(auto)biográfica como estratégia para se repensar as estratégias adotadas para 

responder profissionalmente as demandas que se colocam aos assistentes sociais ou 

por eles são descobertas. 

 

  



 

CAPÍTULO 3 – IDENTIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: NOVOS 

(POSSÍVEIS) CAMINHOS NARRATIVOS 

 

O que tentamos demonstrar no segundo capítulo é uma nova proposta 

metodológica, que não desconfigura o diário de campo na sua dimensão atual, em 

verdade, ele amplifica suas possibilidades como um instrumento pedagógico do 

processo formativo tangenciando ainda mais a questão da identidade profissional. 

Delimita-se o objetivo do uso do diário no seguinte pressuposto: a construção e 

reconstrução da identidade profissional no escopo do exercício. 

Esbarramos na instrumentalidade do Serviço Social, não por coincidência, 

mas pela afinidade que vimos entre a proposta aqui citada e a discussão desenvolvida 

por Yolanda Guerra. O diário é um meio para se chegar a um fim, se mudamos nossos 

objetivos, simplesmente por ampliá-los, mudamos também a maneira como esse 

repertório instrumental é utilizado. 

Enfim, neste terceiro capítulo, chegamos à sistematização do método 

formativo pensado como perspectiva (auto)biográfica no Serviço Social, a narrativa de 

práxis formativa – um método que (re)situa o diário de campo no estágio 

supervisionado para a ampliação de sua dimensão reflexiva e crítica. Para tanto, foi 

necessário recuperar as discussões sobre narrativa, experiência e memória, 

desenvolvidas em meio aos rebatimentos dos processos sociohistóricos que 

conformam a narrativa e preservam o seu potencial de construção de saberes a partir 

de esperiências. 

Todo esse trabalho projeta um horizonte palpável, o de rompimento da 

alienação da prática no cenário de (re)construção da identidade profissional singular 

e coletiva, já que ambas se correlociam e retroalimentam. Entendendo o sentido 

histórico da profissão e da sua identidade mutável, o último capítulo encerra na 

importância de se pensar estratégias, ainda na formação profissional, que dêem conta 

de estimular autocrítica e autoreflexão sobre a prática vivenciada no âmbito das 

experiências profissionais materializadas no estágio supervisionado em Serviço 

Social. 



 

3.1. Instrumentalidade e diário de campo: uma proposta de método de formação 

a partir da pesquisa (auto)biográfica 

Para evitar possível dificuldade da direção do tema instrumentalidade no 

Serviço Social, Yolanda Guerra (2007, 2014) recorrentemente explica que, embora o 

termo possa ser relacionado ao uso de instrumentos e de técnicas, reflexões apuradas 

o indicam como capacidade ou propriedade, em leitura a partir do sufixo “idade”. Se 

não faz referência exatamente ao conjunto de instrumentos e técnicas, aponta para 

uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão tecida no 

processo sociohistórico. 

Conforme ressalta a autora (2007), no âmbito do exercício profissional há 

o confronto entre as condições objetivas e subjetivas; isto quer dizer que se 

confrontam as condições de produção material da sociedade com as condições 

situadas na subjetividade, referentes às escolhas dos sujeitos, à qualificação, ao 

preparo técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos e ético-políticos. Ou 

seja, a profissão incorpora no interior das relações sociais um determinado modo de 

ser, e esse movimento aponta para a instrumentalidade no exercício da profissão: 

A instrumentalidade, como uma propriedade sócio-histórica da 
profissão, por possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de 
objetivos (profissionais e sociais) constitui-se numa condição 
concreta de reconhecimento social da profissão (GUERRA, 2007, p. 
2, grifo da autora). 

É por esse caminho que se faz a defesa da instrumentalidade do Serviço 

Social como a dimensão da profissão que se encontra em maior grau de 

desenvolvimento, portanto, “expressa a legalidade de maior âmbito de validez, já que 

a necessidade social da profissão localiza-se nas funções de controle e integração 

das políticas sociais estatais e privadas”. Quando a análise centra seu direcionamento 

para o arranjo em que se dá a inserção da profissão na divisão social e técnica do 

trabalho, é possível observar a instrumentalidade tornando possível a objetivação das 

teorias macroestruturais à análise dos fenômenos sociais por meio de ações 

competentes aos seguintes níveis: técnico, intelectual e político (id., 2014, p. 265). 

É possível considerar, então, que, se a instrumentalidade é propriedade ou 

capacidade que a profissão incorpora conforme dá concretude aos seus objetivos, ela 

fornece subsídios para que os assistentes sociais objetivem intencionalidade, 

imprimida em respostas profissionais. Em linhas gerais, trata-se de um caminho, 



 

possível por meio do exercício profissional, capaz de reconfigurar as condições 

objetivas e subjetivas e as relações situadas (todas essas) no nível cotidiano da 

realidade social, e é justamente isso que Guerra desenvolve (GUERRA, 2007). 

A ação que transforma a realidade realiza-se pelo processo de trabalho8, 

no qual o homem transforma a si e aos outros homens, reproduzindo-se material e 

socialmente à luz da própria sociedade. A práxis é essa ação transformadora, que se 

realiza pelo trabalho, que, por sua vez, possui instrumentalidade, isto é, a capacidade 

de manipular e converter os objetos nos instrumentos que irão atender às 

necessidades dos homens de modo a transformar a natureza em produtos úteis, 

assim, transformando a sociedade. Sobre isso, Yolanda discorre que: 

Neste âmbito, o processo de trabalho é compreendido como um 
conjunto de atividades prático-reflexivas voltadas para o alcance de 
finalidades, as quais dependem da existência, da adequação e da 
criação dos meios e das condições objetivas e subjetivas. Os homens 
utilizam ou transformam os meios e as condições sob as quais o 
trabalho se realiza modificando-os, adaptando-os e utilizando-os em 
seu próprio benefício, para o alcance de suas finalidades (ibid., p. 2). 

 

Ela parte do postulado marxista em que o homem realiza a sua teleologia 

a partir do trabalho como cerne da relação homem-natureza e da práxis como conjunto 

das formas de objetivação dos homens. Por essa abordagem, afirma que toda 

“postura teleológica encerra instrumentalidade,” corroborando o processo de 

modificação das coisas e atribuição de propriedades humanas sobre elas. É essa 

relação que evidencia o intuito do homem na conversão dos instrumentos e meios 

para o alcance das finalidades, a saber: constitui o processo teleológico (ibid., pp. 3-

4). 

Retomamos aqui, segundo a própria Yolanda, as mediações (consciência, 

linguagem, intercâmbio, conhecimento), próprias da práxis em nível da reprodução do 

ser social como ser histórico. O processo de reprodução social pressupõe mediações 

de complexos sociais – ideologia, teoria, filosofia, política, arte, direito, Estado, 

                                                           
8 “O trabalho, como atividade prático-social, engendra duplo movimento: o homem transforma a 
natureza e, ao fazê-lo, transforma-se a si mesmo e a outros homens. É esse movimento que 
consubstancia a sociabilidade humana, esta, constituinte e constitutiva de duas determinações 
fundamentais: pensamento e linguagem” (Guerra, 2014, p. 148). A partir de Marx (1985a), Guerra 
desenha o seguinte indicativo para o que de fato é incorporado aos meios de trabalho, além dos 
instrumentos, as condições materiais em que o trabalho se realiza. 



 

racionalidade, ciência e técnica (Lessa, 1999 apud Guerra, 2007, p. 4). Complexos 

estes que buscam organizar as relações sociais entre os homens no âmbito da 

reprodução social. E aí, vale mencionar que a utilidade do Serviço Social se situa nas 

respostas dadas às necessidades das classes sociais, transformadas em demandas 

para a profissão através de muitas mediações: 

Estas são respostas qualificadas e institucionalizadas, para o que, 
além de uma formação social especializada, devem ter seu significado 
social reconhecido pelas classes sociais fundamentais (capitalistas e 
trabalhadores). (GUERRA, 2007, p. 6). 

Para essa leitura, as políticas sociais, a partir de sua dimensão econômico-

política, isto é, “como mecanismo de reprodução da força de trabalho e como resultado 

das lutas de classes” (ibid.), avançam para o autoreconhecimento em determinado 

conjunto de procedimentos técnico-operativos em que, irremediavelmente, seu 

componente instrumental evidencia como necessidade dos profissionais a atuação 

em dois campos, o da formulação e o da implementação dessas políticas, sendo este 

base do mercado de trabalho da categoria de assistentes sociais. 

A autora inscreve nesse contexto o seguinte quadro: ao ser alocado 

principalmente nessa fase terminal da ação executiva das políticas sociais, o 

assistente social é requisitado a dar respostas fragmentadas à população 

contemplada pelas políticas setoriais. Tal disposição acaba por reiterar, nessa relação 

estabelecida através da imediaticidade, a produção e reprodução material e ideológica 

da força de trabalho, o que culmina na ampliação do processo de reprodução do 

capital. Por essa razão, partindo do significado sociohistórico da instrumentalidade, é 

impossível refletir sobre sua condição ante ao exercício profissional sem o resgate da 

configuração das políticas sociais como espaço de intervenção profissional, pois essa 

configuração implica forma, conteúdo e dinâmica à práxis (ibid.). 

Se muitas das requisições da profissão são de ordem instrumental (em 
nível de responder às demandas — contraditórias— do capital e do 
trabalho e em nível de operar modificações imediatas no contexto 
empírico), exigindo respostas instrumentais, o exercício profissional 
não se restringe à elas. Com isso queremos afirmar que reconhecer e 
atender às requisições técnico-instrumentais da profissão não significa 
ser funcional à manutenção da ordem ou ao projeto burguês. Isto pode 
vir a ocorrer quando se reduz a intervenção profissional à sua 
dimensão instrumental (ibid., p. 10). 

Nesse sentido, se “as demandas com as quais trabalhamos são totalidades 

saturadas de determinações (econômicas, políticas, culturais, ideológicas) então elas 



 

exigem mais do que ações imediatas, instrumentais, manipulatórias”. E é aqui que nos 

interessa chegar: as demandas sugerem intervenções provenientes de escolhas 

submetidas à razão crítica e à vontade dos sujeitos inscritos no campo de valores 

universais (éticos e políticos). Ações imbuídas dessas articulações se entrelaçam a 

projetos profissionais suportados por referenciais teórico-metodológicos específicos e 

por determinados princípios ético-políticos (GUERRA, 2007, p. 10). 

Se é verdade que a Instrumentalidade insere-se no espaço do 
singular, do cotidiano, do imediato, também o é que ela, ao ser 
considerada como uma particularidade da profissão, dada por 
condições objetivas e subjetivas, e como tal sócio-históricas, pode ser 
concebida como campo de mediação e instância de passagem (ibid., 
p. 11). 

 

A autora traz à luz que, em contraste a essa passagem, tomar a 

instrumentalidade como singularidade e somente isso, furta dela a gama de 

possibilidades como particularidade, tira-lhe o posto de função mediadora, de papel 

dialético central. Sobre essa questão, eleva questionamentos na senda do cotidiano, 

em que se validam demandas de natureza instrumental, sobrepujando a relação de 

meios e fins. Guerra, então, sobre os fins, indaga: “a quem servem? que forças 

reforça? qual o projeto de sociedade que está na sua base?” (ibid., 12.). 

É por via de consequência que a instrumentalidade como mediação abre 

caminhos para a passagem das ações puramente instrumentais ao exercício 

profissional competente e, sobretudo, crítico: 

Aqui, a instrumentalidade sendo uma particularidade e como tal, 
campo de mediação, é o espaço no qual a cultura profissional se 
movimenta. Da cultura profissional os assistentes sociais recolhem e 
na instrumentalidade constróem os indicativos teórico-práticos de 
intervenção imediata, o chamado instrumental-técnico ou as ditas 
metodologias de ação (ibid.). 

Como mediação, a instrumentalidade, de acordo com a própria autora, 

torna-se capaz de articular as múltiplas dimensões da profissão (teórico-intelectual, 

ético-política e formativa), traduzindo-as, enfim, em respostas profissionais. Não 

somente apta à articulação dessas dimensões, a instrumentalidade é síntese delas. 

Seguindo esse raciocínio, a tradução em resposta profissional às demandas 

estabelecidas, pela instrumentalidade, catalisa os referencias profissionais às formas 

de estratégia política e instrumento técnico-operativo: “ela permite que os sujeitos, 



 

face a sua intencionalidade, invistam na criação e articulação dos meios e 

instrumentos necessários à consecução das suas finalidades profissionais” 

(GUERRA, 2007, pp. 12-13). 

Nessas condições, cabe à esteira do exercício profissional, por meio do 

assistente social, a adaptação do acervo das ciências sociais e do arcabouço teórico-

metodológico vinculado à tradição marxista aos objetivos profissionais intencionados. 

Assim, a profissão é reconhecida socialmente, pela construção do seu modo de fazer. 

O Serviço Social, doravante a instrumentalidade, passa a produzir elementos novos, 

constituintes de um acervo cultural que leva adiante um processo contínuo de 

construção e reconstrução. 

A esse acervo, conferem: objetos, objetivos, princípios e valores, 

referenciais técnico e teórico-metodológico, ídeo-cultural e estratégico, perfis 

profissionais etc., elementos que modelam e retroalimentam a cultura profissional, 

construção coletiva com a qual a categoria de assistentes sociais se referencia. É 

nessa altura que Guerra sentencia: “Na elaboração de respostas mais qualificadas, 

na construção de novas legitimidades, a razão instrumental não dá conta. Há que se 

investir numa instrumentalidade inspirada pela razão dialética” (ibid., pp. 13-14). 

Como acréscimo à discussão, em conformidade com as próprias 

disposições elaboradas pela autora, razão instrumental seria a limitada às operações 

formal-abstratas e às práticas manipuladoras e instrumentais (fragmentadas), ou seja, 

serviente à ordem burguesa. Já a razão dialética aponta para o “o mais alto nível de 

razão” e, por isso, crítica e emancipatória: 

A razão humana é dialética, ou seja, incorpora a contradição, o 
movimento, a negatividade, a totalidade, as mediações, buscando a 
lógica de constituição dos fenômenos, sua essência ou substância. A 
razão dialética refere-se: a uma lógica objetiva que os processos 
sociais portam e às condições que permitem a reconstrução desta 
lógica, pela via do pensamento. No capitalismo esta razão é limitada 
a uma de suas dimensões: à dimensão instrumental (ibid., p. 14). 

Ao passo que o Serviço Social se afasta do conservadorismo em direção a 

um projeto profissional crítico e em defesa dos interesses da classe trabalhadora, 

criando novas bases, a profissão passa a se qualificar, na busca por legitimidades, 

para novas competências, alçando voo à superação da requisição instrumental-



 

operativa. Essa nova dinâmica resulta em um perfil profissional apto a pensar e 

construir alternativas instrumentais (ibid., p. 15). 

Então, a instrumentalidade do exercício profissional não deve se confundir 

com um conjunto de instrumentos e técnicas, mas como uma propriedade constitutiva 

da profissão – ela objetiva a intencionalidade em respostas profissionais. Os 

assistentes sociais dão instrumentalidade às suas ações na medida em que 

sistematizam os meios já existentes para atingir finalidades, seus objetivos 

profissionais (GUERRA, 2014, p. 271). 

Portanto, há de se dialogar, já nesta parte, o tema da instrumentalidade 

com o objeto deste trabalho: o diário de campo como... instrumentalidade (mas, 

como?) a partir da pesquisa (auto)biográfica. Pensemos: o que é feito com o diário de 

campo que não o retorno pedagógico em curto espaço de tempo e nada mais? Pensar 

o diário sob a perspectiva da pesquisa (auto)biográfica, nesse movimento de retorno 

ao que foi produzido para a análise, pelo próprio autor, do discurso que naquele 

espaço foi possível construir, com outra perspectiva sobre ele, propiciada por certo 

desenvolvimento do nível de amadurecimento profissional, suscita reflexões, 

autocrítica, modos outros de se colocar frente às demandas e, o primordial, 

reavaliação da utilização do instrumental técnico. 

O filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso afirmou que um homem não 

passa duas vezes pelo mesmo rio: o homem já se transformou e o rio já seguiu seu 

curso. O rio não é o mesmo, nem o homem. O sujeito que escreve o diário no início 

de um ano não é o mesmo que elabora um projeto de intervenção ao final desse 

período. Mudou o sujeito, sua perspectiva sobre a profissão, seu espaço de inserção 

para o estágio supervisionado e, nesse ínterim, também podem ter mudado suas 

formas de dar respostas profissionais a partir do manejo do repertório técnico. O 

retorno ao diário, ao fim desse ano, possibilita rememorar as experiências narradas e 

refletidas para questionar os elementos, ali dispostos, modeladores de uma identidade 

profissional que está em constante processo de construção e (principalmente) e 

reconstrução. 

Pensamos, aqui, não uma constatação, mas uma proposta para a formação 

profissional. O diário funciona como instrumento para o estágio supervisionado em 



 

Serviço Social; logo, nos interessa, nesse contexto, a aplicação da pesquisa 

(auto)biográfica às narrativas presentes nesses documentos.  

Já foi mencionado que as narrativas se subdividem em grupos, mas, não 

necessariamente se separam, podendo apresentar características múltiplas em um 

texto só. Delas, poderíamos destacar, como presentes na produção do diário: as de 

crítica social (que estimulam a criticidade); as de aprendizagem (que auxiliam com 

base em experiências profissionais prévias); e as de liberdade (que recuperam 

criativamente os propósitos do fazer profissional). Identificar essas modalidades 

no conteúdo do diário e trabalhá-las, posteriormente, em movimento de reflexão é a 

dinâmica que pretendemos sistematizar. Essa ideia visa ampliar o entendimento sobre 

o diário, não apenas como instrumento definido por protocolos rígidos de confecção e 

avaliação, mas, como instrumentalidade, na medida em que retornamos a ele para 

buscar, no seu corpo, narrativas específicas que possibilitam os propósitos 

destacados. Chamamos essa instrumentalidade do diário de método de formação 

e, para tanto, demos o nome de narrativa de práxis formativa. 

Para se chegar a essa compreensão, foi necessário trazer a pesquisa 

(auto)biográfica, mais comum às disciplinas da área de Educação, para o Serviço 

Social, como disposto no segundo capítulo. Utilizando essa metodologia de pesquisa 

para abordar o diário de campo chegamos à instrumentalidade, pela forma que se 

redimensiona o arsenal instrumental conforme se modificam as narrativas e o objetivo 

do retorno. O contexto, o estágio supervisionado em Serviço Social, desse movimento 

propicia a leitura deste como método de formação: a narrativa de práxis formativa. A 

práxis, prática sociopolítica inscrita no processo sociohistórico, alia-se ao estágio no 

processo formativo (além de iniciar o exercício profissional), e, o diário, por sua vez, 

contém as narrativas trabalhadas, nessa proposta, por meio da pesquisa 

(auto)biográfica. 

Intenciona-se, portanto, trazer ao Serviço Social uma metodologia com 

forte potencial ampliador do diário de campo, como método de formação, na 

construção da identidade profissional. O movimento de retorno, não importa quantas 

vezes se faça, será inevitavelmente uma experiência única, pois estamos em 

constante processo de transformação e cada olhar sobre o conteúdo do diário será 

diferenciado (até mesmo porque os objetivos para tanto irão mudar). 



 

Como proposta para a efetivação do diário como narrativa de práxis 

formativa, nas condições estabelecidas para tanto, sugere-se a alteração na condução 

das disciplinas de estágio: uma mudança no programa analítico das oficinas de 

estágio supervisionado em Serviço Social. Para validar essa proposta concretamente, 

deixamos como contribuição a possibilidade de aplicação de seminários ao final de 

cada período de estágio, em que, nas oficinas, sejam apresentados pelos estudantes 

percepções e reflexões a partir de suas próprias narrativas de práxis formativa. 

 

3.2. Narrativa, experiência e memória: a importância da arte de (re)narrar 

Ao discorrer sobre a dificuldade de narrar, Walter Benjamin (1985) 

caracteriza o ato de narrar como uma faculdade: a de intercambiar experiências. Mas, 

situa tal dificuldade no curso da história, especificamente, a partir da Segunda Guerra 

Mundial, em que os combatentes, em retorno, traziam mais pobreza em experiência 

comunicável; e daí, pontua: o que fora trazido aos registros históricos muito menos 

eram experiências transmitidas de boca em boca (p. 198). 

Para Benjamin (1985, p. 200), esse tipo de experiência passada de pessoa 

a pessoa configura a fonte pela qual se referenciam os narradores – das narrativas 

escritas, são qualificadas por ele como melhores aquelas que não se distanciam da 

história oral. Nesse sentido, apresenta a verdadeira narrativa a partir de sua natureza, 

isto é, abordando a dimensão utilitária que ela tem sempre em si. Seus exemplos 

sobre essa utilidade consistem em ensinamento moral, sugestão prática ou quiçá 

norma de vida. Aqui, o narrador é quem sabe dar conselhos. 

Somos advertidos nesta leitura sobre o narrador, que dar conselhos se 

tornou o antiquado e isso, por si só, já sugere que as experiências estão deixando de 

ser comunicáveis. O autor trabalhará, então, a categoria “aconselhar” para discutir as 

narrativas. Segundo ele, para isso, precisa-se saber narrar a história primeiro: “O 

conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria” (Benjamin, 

1985, p. 200). A razão do definhar da arte de narrar tem assento na extinção da 

sabedoria, que é qualificada como o lado épico da verdade. O que se observa, por 

conseguinte, é um processo que catalisa a expulsão da narrativa do discurso vivo, e 

ele não se dá à revelia, está entranhado com um processo outro: a evolução secular 

das forças produtivas (ibid., p. 201). 



 

Para explicar esse marco histórico a partir das revoluções burguesas, 

Benjamin indica o surgimento do romance e a invenção da imprensa como elementos 

determinantes para a possível morte da narrativa. Ele ratifica que a difusão do 

romance é possível pela imprensa e, sobre o romance, o distingue das outras formas 

de prosa (nestas se inclui a narrativa): não advém da tradição oral e muito menos a 

alimenta. 

Na narrativa, quem narra extrai da experiência o que é contado: a 

experiência sua ou a contada pelos outros. “Quase nada do que acontece está a 

serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação” (ibid, p. 203). Quer 

dizer com isto, o autor, que a narrativa, como arte, evita explicações, o que coloca o 

leitor à interpretação livre da história, fazendo a amplitude9 do episódio narrado ser 

bem maior que na informação. 

Talvez o ponto crucial do pensamento desenvolvido por Benjamin (1985) 

para nós, por enquanto, se situe na compreensão de que a informação tem valor 

quando nova, e a narrativa conserva suas forças, possibilitando uma constante 

capacidade de desenvolvimento: “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de 

novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas” (p. 205). 

A reminiscência10 aparece de formas distintas no romance e na narrativa; 

nessa, como memória, naquele, como rememoração. A memória “tece a rede que em 

última instância todas as histórias constituem entre si,” articulando-se umas nas 

outras. Imagina-se uma nova história a cada história que se conta. A rememoração 

consiste em um processo de recordações do passado, que é lento e se referencia no 

mais longínquo (ibid., p. 211). 

É essa capacidade da memória na narrativa que nos é mais importante, 

justamente ela justifica a sistematização da narrativa de práxis formativa, pois 

permite, em proporções consideráveis, que o processo formativo, a partir do estágio, 

persista em constante movimento de construção e reconstrução da identidade 

profissional. 

                                                           
9 Pensemos aqui, em amplitude, o alcance possível na universalidade, atingido por meio de mediações. 
10 Fundante da cadeia da tradição responsável por transmitir os acontecimentos de geração para 
geração. 



 

A matéria do narrador é a vida humana, o trabalho tem como matéria-prima 

a experiência (própria do narrador e de outros). Benjamin (1985, p. 221) esclarece a 

posição do narrador entre o mestre e o sábio no que se refere a dar conselhos: não 

aconselha apenas alguns (como o mestre), mas muitos (como o sábio). Recorre ao 

acervo de uma vida inteira, à sua própria experiência e à experiência alheia, ele 

assimila à sua substância o que sabe “por ouvir dizer,” o justo encontra a si na figura 

do narrador – seu dom é a possibilidade de contar sua vida e sua dignidade é fazer 

isso por completo. 

 

3.3. Identidade profissional: raiz no substrato histórico do Serviço Social 

É verdade que é preciso voltar um pouco atrás na história para entender o 

que o termo identidade profissional recupera no âmbito do Serviço Social. Retornemos 

ao surgimento da profissão no Brasil, na década de 1930, respaldado por setores da 

burguesia, pela Igreja Católica e pela referência no Serviço Social europeu. Maria 

Lúcia Martinelli (2000) elucida que a acumulação capitalista, nesse contexto, se move 

das atividades agrárias e de exportação para a consolidação do polo industrial em sua 

relação direta com a economia ao mercado mundial. As transformações da época 

indicavam um processo revolucionário na década anterior, o que se sucedeu pela 

recomposição do cenário nacional. 

Segundo Martinelli (2000, p. 122), em tentativa de desenhar a conjuntura 

da República Nova, o Estado se lança como defensor dos interesses, supostamente, 

de todas as classes, em uma busca de resgate da harmonia social. Traz para si a 

gestão da reprodução da força de trabalho. É a Igreja e a burguesia que se alinham a 

esse Estado. Ainda na década de 1930, desponta o Centro de Estudos e Ação Social 

de São Paulo, episódio que marca historicamente o engatinhar do Serviço Social no 

país (ibid., p. 123). 

Nesse panorama, a identidade atribuída ao Serviço Social pela classe 

dominante consistiu em uma síntese de funções econômicas e ideológicas. Em outras 

palavras, esse arranjo de origem coloca o Serviço Social, nesse momento, como 

mecanismo de reprodução das relações sociais de produção capitalista a fim de 

garantir a expansão do capital: 



 

Tal identidade era, portanto, especialmente útil para a burguesia, pois, 
além de lhe abrir os canais necessários para a realização de sua ação 
de controle sobre a classe trabalhadora, fornecera-lhe o indispensável 
suporte para que se criasse a ilusão necessária de eu a hegemonia do 
capital era um ideal a ser buscado por toda a sociedade (MARTINELLI, 
2000, p. 124). 

Assim, o que a autora defende é que as práticas assistenciais 

desenvolvidas entre os anos 1930 e 1940 encobriam a intenção de controle social por 

meio de assistência médica e social, concessão de empréstimos etc., e isso, por sua 

vez, constituía a identidade profissional do Serviço Social. Dessas condições, marcha-

se em direção à profissionalização com a chegada do Estado Novo instituído através 

de um golpe, resultante da radicalização do fechamento político. 

A burguesia fez valer seus interesses nos filantropos e nos agentes sociais 

ao passo que os transformou em dispositivos de controle e repressão marcados por 

uma forte conotação política e ideológica: “forjava-se uma perspectiva de prática 

social moldada para responder às exigências do capitalismo,” acrescenta Martinelli 

(2000, p. 126). Prevalecia, então, a função econômica de fundo ideológico sobre a 

social na profissão. 

A autora destaca que, arraigado à estrutura da sociedade, o fetiche da 

prática roubava dos assistentes sociais a possibilidade de refletir criticamente no 

exercício profissional, dadas as circunstâncias da ação – oferta de respostas urgentes 

às questões apresentadas, agir-imediato ou ação espontânea (alienada e alienante). 

Nesse ponto, estava a identidade apregoada às avessas: reproduzia o interesse 

dominante, de repressão, de controle, de dominação, sempre em consonância com o 

modo de ser, pensar e agir burguês. 

A alienação presente na sociedade capitalista, tendo encontrado a 
base social necessária, penetrou na consciência dos agentes 
profissionais, constituindo sério obstáculo para que pudessem 
estruturar sua consciência política, sua consciência social 
(MARTINELLI, 2000, p. 128). 

De tanto procurar corresponder, com o circuito da profissão, interesses 

hegemônicos de classe dominante, a identidade profissional deixou de ser construída, 

foi determinada por esses interesses, incapaz de elaborar sua consciência coletiva no 

que se refere a um projeto político e à ação profissional. Tentando a conciliação de 

classes, o Serviço Social se distanciou dos trabalhadores. O que fazia, ou tentava 

efetivar na prática, o Serviço Social, basicamente era promover melhorias no nível de 



 

vida familiar, comprometendo-se a abordar aspectos individuais da vida dos sujeitos. 

Tratava-se de um movimento constante de manutenção do status quo, da ordem 

social vigente e do processo de expansão do capital. 

Impossibilitado de tomar consciência das contradições sociais por conta de 

sua origem no Brasil, o Serviço Social vislumbrou sua inserção na divisão social e 

técnica do trabalho referenciada pela identidade que lhe foi atribuída. Ainda assim, a 

aliança do Estado e da classe dominante abriu caminho para o Serviço Social se 

institucionalizar, tornando-se profissão – o primeiro já era o empregador principal de 

assistentes sociais na década de 1940. São essas características que definem, 

também, a amplitude e a influência do Estado sobre a profissão. 

O Serviço Social passa a buscar experiência no Serviço Social norte-

americano, graças a um programa de intercâmbio cultural de dimensões continentais 

engendrado pelo discurso do bem-estar social, já no final dos anos 1940. A profissão 

estava a evoluir, no entanto, ainda guardava no seu bojo as influências do seu 

processo embrionário, como a abordagem individual suportada na psicanálise. 

Com o aprofundamento da questão social, produto da relação entre capital 

e trabalho, suas expressões imputaram mais demandas ao Serviço Social, que viu 

crescer as fileiras de assistentes sociais e novos grupos adentrarem a categoria para 

operacionalizar as propostas políticas no segundo pós-guerra. Foi esse incremento 

no corpo profissional que favoreceu a estruturação de uma consciência coletiva para 

o Serviço Social. 

Cada indivíduo, enquanto ser histórico-social, tem de desenvolver a 
sua própria busca de apropriação da contradição como princípio 
explicativo do real, tem de consumar o seu movimento histórico de 
ruptura da alienação no interior do coletivo. A face do singular e a do 
coletivo não se dissociam, portanto, ao longo desse movimento que 
tem na consciência a sua condição primeira, o seu elemento fundante. 
No curso dessa ação, a consciência vai fazendo novas interpretações 
do real, desvendando a cada passo os seus nexos de articulação, 
desmascarando as relações de exploração que encobriram as 
verdadeiras relações histórico-sociais, adquirindo, assim, 
compreensão discernimento do caráter ilusório, fetichista e utilitarista 
da prática social burguesa (MARTINELLI, 2000, p. 138). 

Nas décadas subsequentes (1950-1960), alguns agentes já dispunham de 

uma consciência crítica capaz de apreender a identidade do Serviço Social e também 

a sua prática no mundo capitalista, identificando uma complexa contradição. As 



 

práticas imbuídas de determinações burguesas já não serviam para responder às 

demandas da classe burguesa e tampouco para lidar com os desafios postos pela 

realidade no cotidiano. Havia, portanto, segmentos críticos da categoria profissional, 

que superaram a alienação e tinham por objetivo compreender criticamente o Serviço 

Social na sociabilidade capitalista a partir da negação do aparente. 

Porém, a prática estava alicerçada na tecnoburocracia, o que a esvaziava 

politicamente. Nessa dinâmica, a classe trabalhadora parecia rejeitar o Serviço Social 

pela sua postura impositiva e deslocada do proletariado. O estigma apregoado à 

identidade imputada pelo capitalismo se somava ao fato de que a profissão pouco 

tinha avançado em seu processo organizativo em questão de amadurecimento 

político. Na segunda metade da década de 1960, é deflagrado o Movimento de 

Reconceituação, produto da crise conjuntural e estrutural do Brasil que replicava 

efeitos na profissão. 

Martinelli (2000, p. 145) argumenta que no interior da categoria se tinha, ao 

mesmo tempo, alienação e crítica, opostos nessa relação. Tudo o que manteve o 

pensamento conservador se traduziu em dificuldade para se trabalhar as buscas e os 

questionamentos da postura crítica, não chegavam à unidade hegemônica. Esses 

agentes, os munidos de criticidade, juntavam esforços na busca por uma proposta de 

prática pautada nos valores emancipatórios. 

Os portadores da consciência crítica, na marcha pela ruptura da alienação, 

lutavam pela expansão da consciência política da categoria profissional. O projeto 

profissional comum ganha coro nas décadas de 1970 e 1980, acompanhando a 

efervescência política que vivia o Brasil em tempos de ditadura militar, 

especificamente, a instaurada em 1964 para conter as forças progressistas que 

ascendiam novamente. 

Assim, passa a se pensar, segundo a autora, que a própria identidade 

profissional não é inerte, ela se movimenta no processo sociohistórico. É substrato do 

movimento, é sua centralidade, está circunscrita por múltiplas forças em contradição. 

A partir desse entendimento, a identidade é redimensionada à força viva em 

movimento permanente, caracterizando construção incessante. 

Tal contexto fez urgir a necessidade aproximação com as classes 

populares, uma vez que os membros dessa classe, usuários dos serviços prestados 



 

pela categoria, eram reconhecidos, nesse momento, como indispensáveis à 

construção (permanente) dessa identidade. A prática social avançou em aliança com 

a classe trabalhadora, tornou-se política como devia ser. 

Todas as evidências históricas colhidas ao longo da caminhada 
ratificaram a hipótese inicial sobre o quanto a ausência de identidade 
profissional fragilizou a consciência social dos agentes, abrindo amplo 
espaço para a penetração da alienação, verdadeiro estigma da 
existência social no regime capitalista. Foi só a partir do momento em 
que se começou a romper a alienação, a negar a identidade atribuída, 
[...] que a categoria profissional conseguiu expandir sua crítica, 
produzindo novas alternativas de prática (MARTINELLI, 2000, p. 151). 

A mudança na prática se direcionava à busca pela superação da sociedade 

capitalista, defendia como seu caráter a mediação no processo de transformação da 

realidade. Somente com a superação da ausência de movimento de construção de 

identidade se pôde assumir coletivamente o sentido histórico do Serviço Social. É 

essa leitura que pretendemos adotar neste trabalho ao referenciar a identidade 

profissional no Serviço Social, processo que inicia experiência, possível já no fio 

condutor da formação inicial. 

A nova proposta metodológica que buscamos desenvolver neste trabalho, 

a narrativa de práxis formativa, tem como objetivo acertar na construção e 

reconstrução da identidade profissional. Como exposto neste capítulo, este processo 

de (re)construção na trajetória do Serviço Social brasileiro é dinâmico, moldou-se 

conforme se sucederam os acontecimentos históricos, impactando diretamente na 

forma como a profissão se identificava frente à sociedade – passa de uma identidade 

imposta para uma identidade construída coletivamente pela categoria profissional. 

Essa identidade construída traz à tona a relação estabelecida pelos 

profissionais do Serviço Social com a classe trabalhadora, sobretudo, a partir do 

Movimento de Reconceituação. Todavia, não é apenas o todo maior que baliza e situa 

a identidade profissional, há duas dimensões possíveis para esta questão, portanto, a 

singular e a coletiva, indissociáveis no sentido em que ambas se retroalimentam. 

O movimento que marca a identidade profissional tal como ela está 

estabelecida na contemporaneidade é refletido pela prática profissional dos 

assistentes sociais que, não descolada do teor sociopolítico, é lida como práxis. O que 

se pretende abordar a partir dessa acepção é a afirmação da práxis (crítica, reflexiva, 

propositiva, criativa), situada num determinado contexto sociohistórico e produto de 



 

outros anteriores, como elemento fundante da identidade profissional, afinal de 

contas, foi o movimento coletivo desses trabalhadores, ao longo do tempo, que 

resultou nas transformações do Serviço Social rumando ao elo com a tradição 

marxista, e aí o redirecionamento dos fundamentos teórico-metodológicos e técnico-

operativos com vistas à superação do conservadorismo na profissão. 

No cotidiano, o exercício profissional reverbera a identidade do Serviço 

Social por meio das relações sociais, é através delas que sua função social é 

reconhecida e a profissão, por via de consequência, é legitimada. Pela natureza 

dessas relações, que não são estáticas ou inertes, a identidade profissional, apoiada 

nelas, acaba por repercutir essa constante (re)construção. Entende-se como 

necessário, para esse processo, um movimento contínuo de reflexão sobre a práxis, 

uma vez que as situações e experiências vivenciadas, pela realidade da sociedade 

capitalista, são contraditórias, pressupondo da categoria o reconhecimento da 

dialética própria de todas essas relações. 

Temos como norte do exercício profissional documentos de extrema 

importância para a construção da identidade profissional, são exemplos: o Código de 

Ética do Assistente Social; as Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional em 

Serviço Social; a Lei de Regulamentação da Profissão. Nosso referencial teórico e as 

próprias demandas postulantes do fazer profissional, e consequentemente do modo 

de ser da profissão (as respostas dadas às demandas), também configuram os 

elementos que adornam, dando forma, ao processo de (re)construção da identidade. 

O potencial da arte de (re)narrar a partir do diário de campo vai ao encontro 

desse entendimento porque o estágio supervisionado, embora elemento da formação 

profissional, configura exercício profissional, é a primeira experiência em que o 

estudante pode exercer a práxis, pelas possibilidades abundantes de construção de 

saberes que a obrigatória relação entre teórica e prática, acompanhada pelas 

supervisões de estágio, possibilitam nesse momento da formação em Serviço Social. 

Além disso e por fim, a narrativa para Benjamin (1985), como fio condutor da história 

da humanidade, tem em si, nessa condição, a capacidade de recuperar, 

continuamente, a leitura dialética da realidade, antes, abordada a partir de Lukács 

(1978), exatamente como processo de retomada da autonomia, senão na construção 

sociohistórica da sociedade em suas determinações, no ato de retratá-la como 

experiência vivida.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível afirmar que o desenvolvimento da sistematização da narrativa 

de práxis formativa, nova proposta metodológica que se buscou trazer à luz neste 

trabalho, foi alcançado. Visando ao atendimento desse objetivo principal, tivemos 

como caminho a apresentação da pesquisa (auto)biográfica, em que o ser humano, 

ao se (auto)biografar, narra a si, aos outros e as experiências pessoais, interpessoais, 

formativas e profissionais. A arte de narrar, nesse contexto, ressignifica as 

experiências e contribui para a construção dos saberes oriundos da relação teórico-

prática. 

A narrativa constituinte do diário de campo, à perspectiva (auto)biográfica 

no Serviço Social, não corresponde apenas à escolha de um material (neste caso, o 

diário) proveniente de um determinado contexto profissional. Ela sugere uma efetiva 

participação no processo de formulação de uma memória que se quer transmitir. E 

vale lembrar: ela não é estática, mas se molda conforme se modificam os objetivos e 

as demandas de um investigador ou pesquisador. 

O estágio supervisionado preconiza a práxis, balizadora desse processo 

formativo que tem como um de seus principais instrumentos o diário de campo – a 

partir dele os estudantes sistematizam a práxis profissional. Ou seja, corrobora o 

repertório instrumental no sentido da busca por uma identidade profissional, por meio, 

evidentemente, de sucessivas aproximações críticas, isto é, de mediações para se 

alcançar a amplitude da categoria universal, na qual os fenômenos sociais são 

despidos do aparente e circunscrevem suas determinações sociohistóricas, 

desmistificando o senso comum latente no singular a partir do particular. Torna-se 

fonte, portanto, de uma potencialidade contemplável do ponto de vista que privilegia 

a (re)construção do conhecimento no processo formativo. 

Para fins de demonstração, tomei como referência os diários que produzi 

durante três períodos letivos, totalizados em um ano e três meses. Página por página, 

os diários me recuperaram momentos de minha trajetória profissional que começou, 

de fato, no CAPSi de Seropédica. Retomar as narrativas que produzi foi uma 

experiência ímpar, me permitiu reconsiderar muitos aspectos de minha formação que 

estavam dados como “consolidados,” um tremendo engano. 



 

 Um elemento, enfim, que gostaria de evidenciar, foi que a identidade 

profissional singular (e, portanto, coletiva da categoria – já que uma reflete a outra) é 

dinâmica e, ao revisar os diários tão cheios de registros, de reflexões, de indagações, 

de comparações e até juízos de valores, vi que ela se molda conforme caminha a 

formação e, não menos importante, a atuação profissional – continuamente 

constituída na esteira do exercício profissional que se inicia no estágio supervisionado. 

É preciso, realmente, reavaliar posturas, condutas, comportamentos e o próprio uso 

do instrumental técnico da profissão. Melhores respostas podem e devem ser 

alcançadas assim. 

Para redimensionar, portanto, o diário, de “mero” instrumento à 

instrumentalidade, foi necessário, com a pesquisa (auto)biográfica, mudar a forma 

com que ele foi utilizado antes, adotando uma nova perspectiva sobre o material para 

atingir novos objetivos, aqui, o de (re)construir a identidade profissional para romper 

com a alienação da prática: o uso corriqueiro e acrítico do arsenal instrumental do qual 

dispõem os assistentes sociais. 

O potencial da narrativa de continuar histórias a partir de um mesmo sujeito 

ou uma experiência é exatamente o que buscamos trazer com a perspectiva 

(auto)biográfica no Serviço Social, compreendendo como necessário esse movimento 

de retorno para o contínuo aperfeiçoamento do fazer profissional, postulante do modo 

de ser da profissão que a legitima pela sua função socialmente reconhecida pela 

população de usuários. 

A narrativa de práxis formativa, nossa contribuição em proposta 

metodológica por mudança no programa analítico das disciplinas, sugere um caminho 

outro, a partir do que já está estabelecido, para se trabalhar com o diário de campo. 

Esse método formativo, assim como a natureza da arte de (re)narrar, reconhece e 

desenvolve a capacidade de desenvolvimento a partir dos sujeitos e de suas 

experiências, conforma um olhar sensível sobre histórias de vida e de profissão como 

(re)construção de uma trajetória que não está dada nem findada, ela não se encerra 

em si, ela se multiplica a partir de si e, com isso, acarreta o que há de melhor na 

experiência humana e profissional: transformar a si mesmo e aos outros a partir de 

objetivos pessoais ou profissionais. Essa é a história da humanidade, e, o Serviço 

Social, pelo seu substrato histórico de mediador dos conflitos e interesses de classes, 

não poderia se furtar da possibilidade de ampliar seus meios de (re)construção. 



 

A possibilidade que se buscou desenvolver neste trabalho aponta para 

destaques na formação, sistematizando a ampliação dos recursos formativos 

disponíveis no estágio supervisionado, e, definindo um terreno que pode e deve servir 

como base para se retornar às disciplinas de fundamentos teórico-metodológicos do 

Serviço Social e de pesquisa, uma vez que a metodologia (auto)biográfica guarda em 

si o uso da narrativa como amplificador do ser humano como ser sociohistórico, 

construtor (e narrador) de sua própria história. Há disputa não somente entre projetos 

societários, como aprendemos desde o princípio da graduação, o que aqui está em 

jogo e se procura evidenciar, também, é como a história contada pode ser manipulada 

e como a narrativa, pela sua natureza, pode romper, no discurso prático, com essa 

tendência suportada pelo capitalismo.  
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