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Resumo 

 
A pesquisa “O protagonismo dos Supervisores de Campo nos Processos de Formação 

Permanente” tem o objetivo de analisar os principais fatores/aspectos que (des)motivam a 

participação dos supervisores de campo nos espaços de formação permanente oferecidos pela 

Universidade. Busca-se compreender o processo de supervisão de campo e conhecer os 

desafios e as possibilidades do exercício desta função. Objetiva-se subsidiar as possibilidades 

de mudanças no Departamento de Supervisão e Práticas da FSS/PUCRS de forma a 

reestruturar os eventos de formação permanente oferecidos aos profissionais. A pesquisa se 

caracteriza enquanto estudo qualitativo de tipo exploratório, com abordagem do método 

marxiano. Os sujeitos participantes foram supervisores de campo cadastrados na FSS e alunos 

de curso EAD do ano de 2013, totalizando 150 sujeitos. Referente à metodologia, segundo 

Minayo (1994), é importante para as teorias sociais, pois, constitui um conjunto de técnicas 

que possibilitam a apreensão da realidade e, ao mesmo tempo, um referencial que aponta o 

norte da prática em pesquisa social. Ela é indispensável para que os resultados sejam efetivos 

e tenham legitimidade científica. Os resultados alcançados se agrupam em três categorias 

analíticas: (1) caracterização, (2) atuação profissional e (3) supervisão de estágio. Na primeira 

se teve uma porcentagem significativa de profissionais que nasceram entre 1976 e 1981; a 

maioria formou-se na PUCRS; quase metade tem especialização. A segunda trouxe que a 

maioria dos profissionais atua na politica de assistência social e tem 30 h semanais. Na última 

buscou-se entender o processo dos supervisores de campo e sua relação na formação do 

estagiário e do profissional, sendo assim: poucos realizaram algum curso de formação ou fez 

há pouco tempo; sua relação com a FSS é recente; acúmulo de demandas e poucos 
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profissionais acarretam pífio tempo para realizarem processos sistemáticos referentes à 

supervisão e acompanhamento do estudante, que afeta no comparecimento a reuniões e 

cursos. Elementos que contribuem para responder ao objetivo da pesquisa, ou seja, analisar os 

fatores que provocam pouca participação dos supervisores nos cursos de formação da FSS. A 

partir das informações coletadas é necessário alargar os processos de formação continuada, 

inserir cada vez mais profissionais, buscando qualificar sua atuação perante as demandas e 

contribuir na formação de futuros profissionais, para que construam uma correta leitura da 

realidade. 
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