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RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade analisar o estágio supervisionado no Serviço 

Social a partir das produções científicas acerca do tema nos encontros CBAS (2010, 

2013 e 2016) e ENPESS (2010, 2012, 2014 e 2016), com o recorte dos marcos 

regulatórios e das regulamentações, procurando perceber o que era citado e 

sobressaltado acerca das regulamentações para o desenvolvimento do Estágio. O estágio 

supervisionado em Serviço Social constituiu-se como momento da formação onde os 

valores éticos-políticos da profissão se concretizam diante da oportunidade do aluno ter 

o contato com a prática profissional do Assistente Social; a percepção da importância 

desse momento foi o que impulsionou as análises deste estudo. As produções, apesar de 

terem em comum o tema estágio supervisionado, não tinham conteúdos 

hegemônicos.Sendo assim, houve um mapeamento para reunir as produções que 

puderam alavancar o estudo e, a partir da leitura destas publicações, há a constatação 

acerca da importância do estágio supervisionado em Serviço Social. Todo este processo 

foi pautado pela busca de encontrar o que de fato impulsiona – ou não – as produções 

neste campo. Por fim, a metodologia adotada, foi uma análise documental e agrega alma 

a este trabalho visando analisar o estágio supervisionado em Serviço Social junto aos 

seus marcos, a partir das produções da categoria nos CBAS e ENPESS encontradas nos 

anais dos dois congressos. As principais percepções acerca das análises feitas são 

reflexos do comprometimento da categoria em alavancar os debates sobre estágio 

supervisionado em Serviço Social nas produções.É notável a importância do estágio na 

formação profissional do Assistente Social como momento ímpar para uma formação 

pautada nos valores éticos-políticos da profissão. 

 

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Formação Profissional; Serviço Social. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the supervised internship in Social Work from 

the scientific productions about the theme in the CBAS meetings (2010, 2013 and 2016) 

and ENPESS (2010, 2012, 2014 and 2016) with the cut of regulatory frameworks and 

regulations, trying to perceive what was cited and startled about the regulations for the 

development of the Internship. The supervised internship in Social Work was a moment 

of formation where the ethical-political values of the profession materialized in view of 

the opportunity of the student to have contact with the professional life of a Social 

Worker, the perception of the importance of this moment was what stimulated the 

analyzes of this work. The productions despite of having in common the theme 

supervised internship did not have hegemonic contents, thus, there was a mapping to 

gather the productions that could leverage the study and from the reading of these 

publications, there is the confirmation about the importance of supervised internship in 

Service Social. All this process was based on the search to find what actually drives - or 

not - the productions in this area. Finally, the methodology adopted was a documentary 

analysis that adds soul to this work aiming to analyze the supervised stage in social 

service next to its milestones from the productions of the class in the CBAS and 

ENPESS found in the annals of the both congresses. The main perceptions about the 

analyzes are reflections of the category's commitment to leverage the debates about 

supervised internship in Social Work in the productions, it is remarkable the importance 

of the internship in the professional training of the Social Worker as a unique moment 

for a formation based on the ethical-political values of the profession. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado em Serviço Social é visto na categoria como um 

momento crucial na formação, e que constitui um dos elementos principais da mesma; 

isto é perceptível nos documentos oficiais e nas produções científicas da categoria 

acerca do tema.A grande similaridade nos eixos escolhidos para discorrer sobre estágio 

nas produções da categoria não é uma coincidência, e sim a certeza de que a discussão 

sempre nos leva a avanços e maiores compreensões acerca de nossos próprios 

caminhos. 

Uma profissão moldada para atender a lógica da promoção e garantia de direitos 

não poderia estar desassociada com esta lógica também no avanço de seus próprios 

ideais e objetivos. Analisar o estágio supervisionado nada mais é que, compreender que 

a categoria está sempre engajada com a melhoria da formação profissional. Entender 

que bons alunos e com boas experiências,tendem a se tornar profissionais com boas 

condutas, diante de um processo de formação profunda e atrelada com a ideia de uma 

democracia plena.  

Um marco na formação não poderia ser mais valorizado, com resoluções, leis e 

uma política nacional para regulamentar este momento, faz do estágio supervisionado 

em Serviço Social um bom objeto de pesquisa; pois é possível explorar e compreender 

os avanços e precarizações deste processo. 

Os objetos a serem analisados neste trabalho são as contribuições da categoria 

acerca do estágio supervisionado, em Serviço Social, nos artigos dos encontros CBAS - 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (2010, 2013 e 2016) e ENPESS - Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (2010,2012,2014 e 2016), afim de 

verificar o que trazem em relação aos marcos regulatórios  do estágio supervisionado 

em Serviço Social. 

Para ter acesso aos artigos foi realizada uma visita na ABEPSS (Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) localizada no campus da 

Universidade de Brasília, onde foram disponibilizados os CD’s com os dados dos 

encontros e congressos, separados por anos. Os CD’s possibilitam o acesso às 

produções que foram publicadas nos anais do congresso e, a partir disso, foi realizado 
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um levantamento de forma geral, em seguida um levantamento acerca dos artigos sobre 

estágio supervisionado em Serviço Social. 

Para a análise, foi realizada uma leitura sistemática dos documentos oficiais 

disponibilizados na internet, como a lei 11.788 que regulamenta todo tipo de Estágio 

Curricular, e a resolução n° 533 CFESS/CRESS que regulamenta o Estágio em Serviço 

Social, junto com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS e o Projeto ético-político da 

profissão, que foram marcos importante para concretizar a Política Nacional em Estágio 

(PNE). A mesma leitura foi feita junto aos artigos da categoria nos dois eventos 

utilizados. Após a leitura e entendimento, este trabalho foi sendo construído com o 

objetivo de aproximar quem lê da importância deste momento da formação. 

O estudo conta com três capítulos a fim de totalizar maior compreensão acerca 

do que o trabalho  propõe – descrever e analisar o estágio supervisionado em Serviço 

Social, a partir do debate cientifico da categoria profissional nos dois maiores encontros 

científicos:  CBAS e  ENPESS.  

No primeiro capítulo foi feita uma análise das construções acerca do projeto 

ético-político do Serviço Social e como a profissão se estabelece, com uma breve 

contextualização da mesma no Brasil. No segundo capítulo, o foco é nas 

regulamentações e considerações acerca do estágio supervisionado; suas resoluções e o 

papel de cada um que compõe a sua tríade em Serviço Social: aluno, supervisor de 

campo e supervisor acadêmico. É ressaltada a importância de cada marco regulatório do 

estágio supervisionado e na construção do objeto que agora regulamenta junto aos 

marcos o estágio, a PNE – Política Nacional de Estágio.  

 O terceiro capítulo vem para compreender a importância do tema e identificar 

os achados frente aos levantamentos bibliográficos dos encontros CBAS e ENPESS, ou 

seja, para compreender a metodologia adotada acerca do tema para a construção do 

trabalho em sua totalidade e também, para compreender como este tema é relevante para 

a profissão e como o debate sobre este momento da formação acadêmica acontece nos 

dias atuais. Para tal, parte-se do referencial teórico acerca do tema, e com a intenção de 

oferecer maior compreensão, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as 

produções atuais sobre o estágio supervisionado. 
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Foram levantados dados dos dois eventos principais da profissão o CBAS, 

organizado pelo CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) e que acontece a cada três 

anos (o levantamento das produções foram retiradas dos respectivos três últimos anos 

do CBAS - 2010, 2013 e 2016). O outro evento utilizado é o ENPESS, organizado pela 

ABEPSS de dois em dois anos; as produções que foram analisadas deste encontro foram 

respectivamente dos anos 2010, 2012, 2014 e 2016. 

Nas considerações finais é possível entender que o Serviço Social é uma 

profissão que se molda em seus próprios avanços e que se constitui, quebrando suas 

barreiras a partir dos reflexos da categoria e do que esta categoria tem a dizer, indagar e 

principalmente lutar. Este trabalho tem o intuito de alimentar as indagações acerca do 

tema e plantar possibilidades de discorrer sobre o estágio supervisionado em Serviço 

Social, de forma que dialogue também com os marcos da profissão, a fim de analisar as 

formas de como estes momentos se estabelecem. É na análise destes elementos que esse 

trabalho pretende compreender os marcos deste momento da formação em Serviço 

Social, com o intuito de valorizar todos os sujeitos envolvidos na formação de um bom 

profissional, sempre e atrelado com seu projeto ético político.  
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CAPÍTULO 1. O SERVIÇO SOCIAL E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO 

BRASIL. 

 

1.1 O Surgimento da Profissão de Serviço Social no Brasil e suas 

Demandas Atuais. 

 

O Serviço Social é uma profissão que surge para responder as demandas 

advindas da relação capital x trabalho que se tornam concretas a partir de diversas 

frações da questão social, a profissão se insere em um contexto que sofre diversos 

reflexos da influência da igreja católica para então, se estabelecer como profissão 

(IAMAMOTO, 2013, p.18). 

Diante de conceitos como fraternidade e solidariedade que acontecem num 

contexto de pobreza e adversidades da relação capital x trabalho, nascem os 

movimentos que eram regidos por mulheres católicas a fim de colaborar com a 

sociedade. Estes movimentos marcam a década de 1920 com o surgimento das 

instituições assistenciais: em 1920, no Rio de Janeiro, a Associação das Senhoras 

Brasileiras e, no ano de 1923 a Liga das Senhoras Católicas, em São Paulo (BOGADO 

& BRANCO, 2011). 

A partir de 1930 e 1940, justamente quando se inicia a profissão do Serviço 

Social, os movimentos vão criando formas e se transformando, tornando-se em um 

caráter organizativo; a partir disso cria-se o Centro de Estudos e Ação Social – CEAS. 

As ações do CEAS se destacaram, pois estava caminhando com suas atividades para 

uma formação técnica especializada, com a intenção de difundir a doutrina social da 

Igreja, atuando junto com a classe trabalhadora (CASTRO, 2011). 

Em 1932, o CEAS envia para a Bélgica duas fundadoras com o objetivo das 

mesmas estudarem a organização e o ensino do Serviço Social. No ano de 1936, instala-

se no Brasil a Escola de Serviço Social de São Paulo, a primeira do país. Este momento 

foi essencial para chegarmos onde estamos no âmbito da profissão, pois deu força para 

o surgimento de outras escolas, e assim, a prática da profissão foi sendo produzida, 

exercida e moldada. 

Estes fatos estão aqui dispostos, visto a necessidade em compreender como 

surgimento da profissão esteve interligado com a Igreja Católica, antes de passar por 
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transformações e se estabelecer como uma profissão que responde as demandas do 

Estado a favor da classe trabalhadora. 

Com o conservadorismo advindo da religião, o Serviço Social permanece 

vinculado com a Igreja Católica durante muito tempo, e isto pode ser visto por meio dos 

seus três primeiros Códigos de Ética, respectivamente em 1947, 1965 e 1975 cujo 

carregava forte caráter do conservadorismo. 

O código de ética de 1986, que se difere dos três últimos, traz para a profissão a 

aproximação com a discussão do ser social.  

O conjunto das conquistas efetivadas no CE de 1986 podem assim ser 

resumido: o rompimento com a pretensa perspectiva “imparcial” dos 
Códigos anteriores, o desvelamento do caráter político da intervenção 

ética, a explicitação do caráter de classe dos usuários, antes 

dissolvidos no conceito abstrato de “pessoa humana”; a negação de 
valores históricos; a recusa do compromisso velado ou explícito com o 
poder instituído (BARROCO, 2012, p. 48). 

 Os avanços após o Código de 1986 se estabelecem no Código de Ética da 

profissão em 1993, nosso código de ética atual, reformulado e atualizado em relação ao 

conservadorismo. Este código é uma continuidade do código de 1986, porém se 

diferencia, pois não mais enxerga o debate da classe trabalhadora de forma abstrata, 

como um bem maior, neste sentido de reformulação Barroco (2012, p. 49) destaca: 

A reformulação do CE de 1993 ocorreu, portanto, em um cenário de 

enfrentamento do neoliberalismo, em meio ao surgimento da questão 

ética como tema de mobilização política da sociedade e de um longo 
processo de debates que revelou a disputa entre as tendências 

profissionais que, por um lado, buscavam preservar as conquistas 
objetivadas em 1986, e por outro, pretendiam sua regressão. 

Como o Serviço Social passou por diversas transformações até se tornar o que é 

atualmente, uma profissão com o forte compromisso com seu projeto ético-político 

atrelado com as dimensões sócio técnicas; é importante ressaltar um momento histórico 

da profissão: o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, que ocorreu em 1965 

e que por meio deste, consiste na categoria profissional, surgindo com o debate de então 

um projeto ético-político com intuito de romper o tradicionalismo. Sendo 

assim,compromete-se ainda mais com a profissão e seus objetivos, trazendo para a 

categoria uma visão mais cientifica acerca dos desafios postos. O Movimento de 

Reconceituação foi peça chave para o Projeto Ético-Político, pois é neste movimento 
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que a profissão quebra com a lógica tradicionalista. Neste sentido Barroco (2012, p. 60) 

destaca: 

Esse foi um dos avanços do CE de 1993 em face do CE  de 1986, pois, 

ao estabelecer as mediações entre os projetos societários e 
profissionais, ofereceu respostas objetivas ao exercício profissional, 

explicitando a relação entre os valores essenciais e as suas formas de 

objetivação no âmbito das instituições, nos limites da sociedade 

burguesa, partindo do pressuposto que elas não se esgotam em si 
mesmas: devem ser realizados na perspectiva de seu alargamento, com 

a consciência crítica de seus impedimentos, na direção do 

fortalecimento das necessidades do usuário, tratados em sua inserção 
de classe. 

Relembrar o Movimento de Reconceituação neste trabalho não é analisá-lo, e 

sim, entender que houve uma grande influência da força da categoria nos avanços da 

profissão. Nos embriões do Movimento de Reconceituação, nasce nosso Projeto Ético-

Político, Barroco (2012, p. 41) afirma: 

Assim, a construção de uma ética profissional foi gerada no interior da 

vertente que surgiu e amadureceu a partir de condições históricas que 

permitiram a negação e a busca de ruptura com o conservadorismo 

profissional: a vertente que deu origem ao projeto de ruptura que hoje 
denominamos projeto ético-político (Netto, 1999; Braz. 2005) não 

existe uma nova ética apartada desse projeto: ela é parte orgânica 
dessa construção. 

 Assim, na década de 1980 o Projeto Ético-Político emerge de forma organizada, 

exigindo uma nova postura, pautada em um compromisso ético. Sobre o Projeto Ético-

Político, Netto (1999, p. 16) destaca: 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se 

posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e 

programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são 
explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 

sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto se 

declara radicalmente democrático – considerada a democratização 
como socialização da participação política e socialização da riqueza 
socialmente produzida. 

Diante da trajetória do Serviço Social com seus avanços em relação aos 

princípios contidos nos Código de Ética e nascimento do Projeto Ético-Político, a 

profissão se estabelece. O Serviço Social é uma profissão que quebra com lógicas 

tradicionalistas, diariamente construindo marcos regulatórios de avanços e rupturas com 

o conservadorismo. 
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1.2 O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Serviço Social e o 

Projeto Ético-Político. 

 

O estágio atualmente é um elemento de caráter primordial para a formação de 

profissionais preparados, mas este caráter não nasce junto com outros elementos 

principais da profissão. Em 1936 e 1937 surgem às primeiras escolas de Serviço Social 

no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Neste momento o estágio era visto com 

uma conotação administrativa, um elemento prático para a formação, e isto é 

problemático, pois neste sentido se excluem as práticas pedagógicas deste processo, o 

que contradiz totalmente com o que é visto hoje sobre o estágio em Serviço Social, um 

elemento primordial para a formação dos profissionais; não sendo uma prática 

desassociada da teoria. 

Em 1940 nasce a percepção da necessidade de se atentar aos processos do 

estágio em Serviço Social, porém somente em 1980 ocorre a renovação dos valores 

éticos do Serviço Social no Brasil, pois é o momento que a redemocratização do Estado 

se estabelece com força, dando início às discussões, cada vez mais engajadas, na 

melhoria da formação do curso de Serviço Social, a grande conclusão desde momento 

de ruptura, que foi a década de 80, onde o projeto ético-político é impulsionado com a 

reformulação das diretrizes curriculares. 

Na década de 90 houve um grande salto, com avanços no que diz respeito à 

categoria, após a aprovação da proposta do currículo mínimo pela Assembléia da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) em 1982. A 

partir daí, foram criadas as Diretrizes Curriculares que são embasadas nos três eixos que 

perpassam o exercício profissional: Ético-Político, Teórico-Metodológico e Técnico-

Operativo. Estes eixos fazem parte do Projeto Ético-Político do Serviço Social. O 

Estágio Supervisionado em Serviço Social situa-se nas Diretrizes Curriculares como 

eixo central do núcleo do trabalho profissional, sendo assim: 

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. Tal perspectiva, permite 

recolocar as dimensões constitutivas do fazer profissional articuladas 
aos elementos fundamentais de todo e qualquer processo de trabalho: 

o objeto ou matéria prima sobre a qual incide a ação transformadora; 

os meios de trabalho - instrumentos, técnicas e recursos materiais e 
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intelectuais que propiciam uma potenciação da ação humana sobre o 

objeto; e a atividade do sujeito direcionada por uma finalidade, ou 
seja, o próprio trabalho (DIRETRIZES CURRICULARES DO 
SERVIÇO SOCIAL, 1996, p. 12). 

A liberdade é o valor central e é o pano de fundo do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, que propõe um Estado radicalmente democrático, cujo faz parte do 

projeto de sociedade que a categoria entende como ideal ou o mais perto disso. Essa 

afirmação baseia-se no primeiro princípio do Código de Ética de 1993 

“Reconhecimentos da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” (CFESS, 

1993, P. 23). Ou seja, uma sociedade enraizada nos valores democráticos de direito sem 

exploração ou dominação de classe, etnia ou gênero.  

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético c

entral – a liberdade concebida  historicamente,  como  
possibilidade de escolher entre alternativas concretas;daí um comprom

isso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivídu

os sociais. Consequentemente, o projeto profissional vinculasse a um 

projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, 
sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero 
(NETTO, 1999, p.  104‐5).    

Como uma resposta ao avanço do conservadorismo que a profissão do Serviço 

Social enfrentava entre 1970 e 1980, fez-se necessário a construção de um Projeto 

Ético-Político, como destaca Netto (1999, p. 01): 

(...)  a própria construção deste projeto no marco do Serviço Social no 
Brasil – tem uma história que não é tão recente, iniciada na transição 

da década de 1970 à de 1980. Este período marca um momento 

importante no desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, vincado 

especialmente pelo enfrentamento e pela denúncia do 
conservadorismo profissional. É neste processo de recusa e crítica do 

conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto 

profissional novo, precisamente as bases do que se está denominando 
projeto ético-político 

Este projeto constitui-se na “resposta política que a profissão formulou para o 

enfrentamento das condições particulares ao capitalismo tardio” (GUERRA, 2007, 

p.26): 

Nessa direção, o projeto profissional requisita o conhecimento da 

realidade, dos meios e modos de sua utilização, da prática acumulada 
em forma de teoria e contribui para o estabelecimento das finalidades 

ou para a antecipação dos resultados objetivos que se pretende atingir. 

Ao esclarecer os objetivos, indica as ações profissionais, as 
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possibilidades e as forças sociais participantes (GUERRA, 2007, 
P.26). 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social se associa com o compromisso com a 

classe trabalhadora a partir dos avanços nos códigos de ética, que foram gradativamente 

acontecendo à medida que novas conjunturas políticas se formavam; sempre prevendo o 

avanço dos valores da profissão e, sobretudo da liberdade. Sendo assim, este projeto 

começa a se estabelecer de forma indissociável com o compromisso de uma sociedade 

radicalmente democrática, após o processo de redemocratização que se soma ao 

Movimento de Reconceituação e abre espaço para a reformulação da profissão. 

Este processo tem sua gênese nos anos de 1970, mas de fato se estabelece com 

avanços na década de 1980, porém tem um marco ainda no final da década de 1970, em 

1979 ocorreu o III  CBAS, em São  Paulo e neste evento da categoria os nomes da mesa 

de abertura ainda eram compostos por nomes de oficiais da ditadura militar, e foram 

substituídos por nomes de trabalhadores do movimento do próprio movimento, tal ato 

ficou conhecido como “Congresso da Virada”. 

Portanto, a década de 1980 começa com um Serviço Social renovado e com um 

Projeto Ético-Político caminhando rumo à uma nova forma de garantir o compromisso 

da profissão, todo este processo traz novos reflexos à categoria; este foi o chão histórico 

que deu pés à profissão para alavancar discursos cada vez mais inclusivos e embasados 

na perspectiva dos direitos que devem ser assegurados pelo Estado. 

Ortiz afirma (2014, p. 16):  

Formar gerações de profissionais capazes de exercer a profissão 

conforme os princípios do projeto ético-político exigem que, dentre 

outros aspectos, o estágio seja realizado de modo a suscitar nos 
estudantes estagiários a apreensão das competências e habilidades 
necessárias para o exercício profissional competente.  

Portanto, compreender esta trajetória dos valores éticos-políticos da profissão é 

extremamente necessário para afirmar que, o estágio supervisionado em Serviço Social 

é compreendido como um processo didático-pedagógico e está em concordância com 

nosso Projeto Ético-Político. 
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1.3 As Dimensões Sócio Técnicas do Trabalho e a Lei de 

Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e as Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS. 

 

O estágio supervisionado em Serviço Social é um momento da formação muito 

bem estabelecido, o aluno se respalda pelo currículo nos semestres que antecedem este 

momento, e após já estar conectado com os fundamentos teóricos e metodológicos do 

Serviço Social, e com os códigos de ética, chega então a hora dele passar por esse 

processo de formação. Tal afirmação pode ser observada no Código de Ética em Serviço 

Social de 1993, no que se refere ao estágio, dispõe que (1993, p. 52) “Somente os 

estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo de 

seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de Serviço Social”. 

            As Diretrizes Curriculares aprovadas pela ABEPSS, em 1996, norteiam o projeto 

pedagógico do Serviço Social e se relacionam com o estágio, sendo o ponto de partida 

para a efetivação do projeto ético-político na instrumentalidade da profissão, ou seja, as 

diretrizes se relacionam com o estágio supervisionado, buscando regulamentar o processo 

de supervisão direta. 

As Diretrizes Curriculares foram construídas com forte participação 
de amplo conjunto de Unidades de Formação Acadêmica de Serviço 

Social de todo o país, com realização de aproximadamente 200 

oficinas locais (unidades de formação acadêmica), 25 regionais e duas 
nacionais. As Diretrizes, portanto, são expressões de um processo de 

construção e pactuação nacional e constituem parâmetros político-

pedagógicos para a área de Serviço Social, ainda que não tenham 

efeito legal. Essas mesmas Diretrizes, aprovadas em 1996, foram 
apresentadas ao MEC, em cumprimento às exigências do ministério, 

visando a regulamentar a LDB (Meia formação não garante um direito 

– O que você precisa saber sobre a supervisão direta de estágio em 
Serviço Social (ABEPSS, 2014, p. 12). 

Para Lewgoy (2009), a primeira indagação que precisa ser feita ao pensar no 

estágio supervisionado é, “porque nós estamos nadando contra a corrente para que a 

consolidação do Projeto Ético-Político aconteça, como podemos mudar esta lógica?” 

Este questionamento da autora nos faz refletir sobre como pode ser desafiador estar 

atrelado à um projeto ético-político, comprometido com valores radicalmente 

democráticos e com os interesses da classe trabalhadora. O Código de Ética do Serviço 

Social de 1993 prevê: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais;  
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II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo;  
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis 

sociais e políticos das classes trabalhadoras;  
IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 

da participação política e da riqueza socialmente produzida;  

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática;  

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; Código de 

Ética Princípios Fundamentais  

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 

compromisso com o constante aprimoramento intelectual; VIII. Opção 

por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, 
etnia e gênero;  

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as; 

 X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 

e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional; XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, 
nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, 

etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 
idade e condição física (1993, p. 23). 

A resposta do questionamento que a autora faz está inteiramente ligada com o 

avanço do Neoliberalismo no Brasil, que implica de forma assídua no funcionamento das 

Universidades. Com o avanço do Neoliberalismo a dificuldade de implementação dos 

princípios norteadores da profissão passa a ser um desafio, uma vez que o mesmo rompe 

com a lógica do Estado ser provedor dos direitos sociais e interfere na efetivação dos 

direitos sociais. Neste sentido, o Código de Ética do Serviço Social (1993, p. 14) destaca: 

Estes instrumentos normativos, que ora reapresentamos, são a 

materialização do Projeto Ético-Político profissional construído nos 

últimos 30 anos no seio da categoria, haja vista que formulados para 
dar sustentação legal ao exercício profissional dos/as assistentes 

sociais, mas que não se restringem a essa dimensão. Pelo contrário, 

fortalecem e respaldam as ações profissionais na direção de um 
projeto em defesa dos interesses da classe trabalhadora e que se 

articula com outros sujeitos sociais na construção de uma sociedade 
anticapitalista. 

Particularmente, a disciplina de Ética é uma disciplina transversal às demais, e 

trás o amadurecimento necessário para o aluno adentrar em uma instituição. Este 
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amadurecimento é necessário, mas não é somente com ele que o aluno conta para 

conseguir enfrentar os desafios postos neste processo do estágio supervisionado. 

Diante das dimensões do Serviço Social, pode-se compreender o que o estágio 

supervisionado em Serviço Social pretende que o aluno tenha contato antes do mercado 

de trabalho, propriamente dito com os desafios da profissão, mas principalmente que 

esteja consciente das dimensões da profissão e da indissociabilidade destas dimensões e 

da unidade teoria e prática (ORTIZ, 2012).  

É importante ressaltar que o estágio supervisionado não é um trabalho formal, 

mas sim uma chance do aluno vivenciar as demandas e desafios do Serviço Social, 

estando ressaltado por uma tríade que o acompanha; o supervisor de campo, o 

acadêmico e a instituição de ensino. 

A dimensão técnica-operativa é constituída por alguns elementos bem como, 

instrumentos, técnicas e habilidades utilizadas pelo profissional, a dimensão teórico-

metodológico traz para o ambiente profissional todo o arcabouço teórico do assistente 

social, bem como suas vivências, é neste momento onde o assistente social prova estar 

ciente de seus deveres que são regulamentados desde 1993, pela Lei de Regulamentação 

da Profissão nº 8.662/1993 que constituem como competências do Assistente Social: 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
 I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 

órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades 

e organizações populares;  

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 

sociedade civil;  

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população;  

IV - (Vetado); 

 V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 

atendimento e na defesa de seus direitos;  

VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;  

VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

 VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 

IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade;  

 X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 

Unidade de Serviço Social; 
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 XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

A dimensão ética-política insere estes deveres e também direitos a partir do 

Código de Ética do assistente social, é importante estar sempre com a código 

incorporado no cotidiano. 

As diretrizes da profissão se constituem em: 

1.1Apreensão crítica do processo histórico como totalidade; 

 2. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 

apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 

capitalismo e do Serviço Social no país;  

3. Apreensão do significado social da profissão desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; 

 4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao 

Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular respostas 
profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre público e privado; 

 5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
previstas na Legislação Profissional em vigor (ABEPSS/CEDEPSS, 

1996, p 07). 

 

O não cumprimento das Diretrizes Curriculares da ABEPSS é algo que não pode 

ser tolerado no Serviço Social, como uma profissão que visa não seus interesses, mas 

sim os interesses de toda a classe trabalhadora, a consciência da luta de direitos precisa 

permanecer viva e estar sempre rente aos norteadores éticos da profissão, neste sentido, 

o Código de Ética de 1993 destaca: 

É ao projeto social aí implicado que se conecta o projeto profissional 

do Serviço Social - e cabe pensar a ética como pressuposto teórico-

político que remete ao enfrentamento das contradições postas à 

profissão, a partir de uma visão crítica, e fundamentada teoricamente, 
das derivações ético-políticas do agir profissional (1993, p. 16). 

As Diretrizes Curriculares, bem como o Projeto Ético-Político compõem ao 

Serviço Social uma conjuntura histórica marcada por avanços. O estágio supervisionado 

em Serviço Social, sendo um momento crucial da formação, contribui para o 

cumprimento do Projeto Ético-Político e é compreendido como elemento necessário 

para uma formação pautada nos valores da profissão, neste sentido Bezerra (2013, p. 06) 

concluí: 

O estágio supervisionado é um marco para a formação profissional e 

tem como finalidade, proporcionar um momento de reflexão crítica da 
profissão, complementando assim os conhecimentos adquiridos na 
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academia/universidade, o que acarretará uma formação mais 
completa. 

Sendo assim, o estágio supervisionado em Serviço Social também acaba por 

compor a trajetória do Serviço Social, visto que é momento crucial para uma formação a 

fim de formar profissionais conscientes de seu papel na sociedade e no âmbito da 

profissão. Torna-se seu cumprimento, elemento importante para a plena implementação 

dos documentos oficiais que compõem esse processo. 
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CAPÍTULO 2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL. 

 

2.1 O Estágio Supervisionado no Serviço Social e sua Regulamentação 

  

 O estágio em Serviço Social é uma estratégia, pois prepara o aluno para que 

exerça a profissão respeitando as diretrizes, seu compromisso com a classe trabalhadora 

e com o Código De Ética. 

O estágio supervisionado em Serviço Social teve sua construção lapidada a partir 

de inquietações reais e expostas nas críticas da categoria, é respaldado por lei e 

destrinchado em resoluções específicas, das quais o aluno também precisa estar ciente. 

Estes processos serão descritos no presente trabalho a fim de compreender o caráter do 

estágio supervisionado atualmente. 

 Falar sobre estágio em Serviço Social é esbarrar na teoria x prática. Santos 

afirma: “Concluo que uma teoria não pode originar, de imediato, uma prática e 

igualmente os instrumentos não surgem, de imediato, de uma teoria” (2013, p. 172). O 

autor ainda expõe: 

A passagem da teoria à prática se dá no processo de objetivações 

humanas (...) Parte de uma perspectiva de unidade entre as três 

dimensões: teórico-metodológicas, ética e política, técnica-operativa 

para o alcance do projeto ético-político do Serviço Social (SANTOS, 
2013, p.172). 

O estágio em Serviço Social se insere em um contexto com uma absoluta 

intenção de proporcionar ao aluno as condições de lidar com a prática da profissão, mas 

não somente, o estágio também visa imergir o aluno na tríade que se completa com a 

prática, esta se faz na instituição de ensino, na instituição em que o aluno se insere como 

estagiário e na orientação acadêmica que este aluno recebe durante todo o processo. 

É necessário estabelecer a tríade para então contextualizar o estágio, pois este 

momento para o aluno não é um momento isolado e se baseia em toda a dialética da 

profissão, ou seja, este momento tem um embasamento na Política Nacional de Estágio 

- PNE e que tem como objetivos: 

I- propor e coordenar a política de formação profissional na área de 

Serviço Social que associe organicamente ensino, pesquisa e extensão 

e articule a graduação com a pós-graduação; II- fortalecer a concepção 
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de formação profissional como um processo que compreende a 

relação entre graduação, pós-graduação, educação permanente, 
exercício profissional e organização política dos assistentes sociais; 

III- contribuir para a definição e redefinição da formação do assistente 

social na perspectiva do projeto ético-político profissional do Serviço 
Social na direção das lutas e conquistas emancipatórias; IV- propor e 

coordenar processos contínuos e sistemáticos de avaliação da 

formação profissional nos níveis de Graduação e Pós-graduação 
(ABEPSS, 2008). 

 É importante que haja debates cada vez mais profundos acerca do estágio 

obrigatório do Serviço Social, a profissão se estabelece em um contexto aonde a teoria e 

a prática coexistem quase que de uma forma orgânica, necessitam de uma parte para que 

a outra exista. A formação que se dá o estágio é absolutamente formulada para que o 

aluno esteja inserido na perspectiva de lidar com o usuário. 

O compromisso com o usuário é passado para o aluno desde quando ele se insere 

no âmbito constitucional, mas também antes com o auxilio do currículo aprovado em 

Assembléia Geral Extraordinária de 08 de Novembro de 1996, e que é vigente 

atualmente. É necessário pensar na teoria e na prática como uma unidade, a supervisão 

do estágio se dá no âmbito profissional e também no acadêmico, e isso pode causar uma 

confusão a primeira vista, mas basicamente funciona como uma atividade curricular – o 

aluno no ambiente acadêmico lida com suas questões que não puderam ser expostas no 

ambiente profissional. 

É necessário que o aluno esteja preparado para lidar com um estágio que 

acompanha o cotidiano de um assistente social, sabe-se que a profissão é absolutamente 

comprometida com a classe trabalhadora como destaca Código de Ética (1993, p. 20): 

De fato, construía-se um projeto profissional que, vinculado a um 

projeto social radicalmente democrático, redimensionava a inserção 
do Serviço Social na vida brasileira, compromissando-o com os 
interesses históricos da massa da população trabalhadora. 

E também todas suas questões advindas das vertentes do capital, pois muitas 

vezes são colocadas situações atípicas, que talvez o aluno ainda não tenha tido contato 

nos âmbitos da academia. Esta possibilidade é algo que já é esperado, e quando este 

momento acontece, ele estará sendo guiado pelo supervisor acadêmico. Esta é uma 

esfera que faz parte da dimensão do trabalho coletivo, visto que os desdobramentos de 

possíveis dúvidas, inquietação e por vezes situações, que contribuem com a construção 
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do aluno enquanto profissional de Serviço Social, são levados nos encontros grupais da 

supervisão acadêmica. 

Com o avanço do conservadorismo no Brasil, advindo da conjuntura política 

atual que se baseia em uma ideia de crise econômica, e que se acirrou em 2008 que visa 

buscar a solução na retirada de direitos mediante, por exemplo, do corte de 

investimentos como saúde, educação por vinte anos, como prevê a PEC 241, a reforma 

da previdência e retrocessos nos direitos trabalhistas; o compromisso com o Código de 

Ética é indispensável, assim como é destacado pelo código: “necessidade de criação de 

novos valores éticos, fundamentados na definição mais abrangente, de compromisso 

com os usuários, com base na liberdade, democracia, cidadania, justiça e igualdade 

social” (1993, p. 18). 

Sendo uma profissão que lida diretamente com o usuário, diariamente há 

situações conflituosas, e que o aluno precisa estar preparado para romper com qualquer 

autoritarismo, discriminação, preconceito e práticas indevidas da maneira correta, 

respaldado por sua instituição e sua supervisão de estágio. 

2.2 Resoluções Acerca do Estágio Supervisionado em Serviço Social – 

Marcos e Regulamentações 

 

As discussões e a importância do Estágio Supervisionado em Serviço Social 

crescem junto à profissão, antes das resoluções o Estágio e a discussão que envolve esse 

momento já se fazia presente. As resoluções acerca do estágio supervisionado em 

Serviço Social compõem avanços diante do processo da formação profissional. 

Primeiramente para compreender o processo de estágio é preciso falar sobre a lei 11.788 

que está em vigor desde 25/09/2008.Sobre a lei, Bezerra (2013, p. 01) afirma: 

A partir da Lei 11.788/08, que dispõe sobre o estágio supervisionado, 

é que fica 

estabelecido nas instituições de ensino superior, bem como para os 
estudantes do ensino médio e profissionalizante o estágio curricular. 

Sendo que, este poderá ser obrigatório ou não-obrigatório conforme 

art. 2º da lei supracitada. 

Esta lei é para estágio em geral, não somente o supervisionado e também não se 

restringindo ao ensino superior;ele abarca todos os outros marcos regulatórios, e por 

isso, se faze necessários os outros marcos como as resoluções e a própria PNE, esta lei 

define estágio como: 
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Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à 
Preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, 

de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 
anos finais do ensino 

Fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. (Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Lei/L1178
8.htm Acesso em maio de 2019). 

Abordar o estágio supervisionado em Serviço Social, implica refletir sobre os 

objetivos deste processo e sobre as conexões necessárias com a profissão e sua 

regulamentação, o Serviço Social é regulamentado também pela resolução CFESS n° 

493/2006 de 21 de agosto, que diz respeito às condições éticas e técnicas do exercício 

do Serviço Social, para tanto se faz necessário: 

CONSIDERANDO o processo de debate já acumulado, que teve seu 

início no XXXII Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em 

Salvador, em 2003, com representantes do CFESS, da ABEPSS e da 

ENESSO, que discutiram a relação do estágio supervisionado com a 
Política Nacional de Fiscalização; CONSIDERANDO a necessidade 

de regulamentar a supervisão direta de estágio, no âmbito do Serviço 

Social, eis que tal atribuição é de competência exclusiva do CFESS, 
em conformidade com o inciso I do artigo 8º da Lei 8662/93 e tendo 

em vista que o exercício de tal atividade profissional é privativa dos 

assistentes sociais, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de 

Serviço Social, de sua área de ação, nos termos do inciso VI do artigo 
5º da lei antedita. (Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf. Acesso em: maio 
de2019). 

Esta resolução busca uma nova visão e regulamentação sobre o estágio 

supervisionado em Serviço Social, e destacam-se enormes avanços neste documento. A 

necessidade de documentos que contribuam para a consolidação do estágio como 

momento importante da formação profissional é destaca por Lewgoy, (2016, p. 05) “há 

a necessidade de estreitar os vínculos com o projeto ético-político profissional 

reafirmando-se a importância de investigar os pressupostos que balizam os processos de 

supervisão de estágio em Serviço Social”.  

A resolução dispõe de todos os pontos levados em consideração para sua 

elaboração; discorrer sobre estas considerações é o caminho usado neste trabalho para a 

compreensão do tema, entender as inquietações acerca dos processos do estágio 

supervisionado, compreendendo que a supervisão de estágio em Serviço Social é um 

processo de construção, neste caminho Lewgoy afirma: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Lei/L11788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Lei/L11788.htm
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf
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Nessa perspectiva, é imprescindível a compreensão do Serviço Social 

no âmbito das relações sociais que constituem a contemporaneidade, 
modo de vida que envolve o cotidiano da vida social, e a compreensão 

da supervisão de estágio como uma construção social circunscrita ao 

contexto profissional, incorporando a história, as contradições, por ser 
instância que articula e dá visibilidade às inter-relações entre 

instituições, sujeitos e outras áreas e saberes, e entre as dimensões 

ético-política, teórico-metodológica (2016, p. 07). 

A urgência de elaboração de documentos que regulamentassem o estágio 

supervisionado, e a necessidade real de adequar a norma regulamentadora acerca da 

supervisão com os parâmetros e princípios do Código de Ética dos assistentes sociais 

com os debates acerca do tema, que ocorreram durante toda a história do Serviço Social, 

destaca-se: 

Vale destacar que, a Política Nacional de Estágio da ABEPSS, bem 

como a Resolução 533/2008 do CFESS e a Lei 11.788/2008, 
representaram um salto qualitativo na discussão e na realização dos 

estágios, vez que intensificou o processo de fiscalização e o organizou 
academicamente (SOARES, 2013, p. 08). 

Neste ponto é necessário lembrar que as contribuições para a construção de 

marcos regulatórios, não somente foram feitas por meios de encontros da categoria, mas 

também vistos nas elaborações de produções científicas à respeito do tema.Inclusive, 

todas as publicações enviadas e, também não enviadas, pelos conselhos regionais de 

Serviço Social foram o material necessário para indicar os caminhos para superar as 

dificuldades relatadas; a contribuição de assistentes sociais no que se trata do estágio 

supervisionado são imensamente importantes para a plena realização mesmo. 

Assim, motivamo-nos a estudar a temática em questão, pela recente 

implantação da discussão no bojo do Serviço Social e a dificuldade de 

encontrar acervo teórico sobre o assunto, bem como pela vivência das 

duas modalidades de estágio durante o processo formativo, que 
despertaram para o questionamento acerca das potencialidades do 

estágio curricular supervisionado enquanto elemento essencial do 
processo de ensino-aprendizagem (SOARES, 2013, p. 02). 

Por fim, as resoluções acerca do estágio supervisionado em Serviço Social, seus 

marcos e regulamentações, são avanços da categoria e contribuem para o seu processo 

de construção, dando relevância ao mesmo para uma formação de qualidade. 

2.3 Política Nacional de Estágio (PNE) 
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Os processos de debate acerca da supervisão de estágio em Serviço Social 

durante os anos acabaram se acumulando diante de temas não mais importantes, porém 

mais evidenciados nos momentos propícios de discussão e deliberação da categoria. 

Em 2006, com exatamente dez anos após a elaboração das Diretrizes 

Curriculares do Serviço Social, a ABEPSS realizou uma pesquisa para avaliar o 

processo de implementação das Diretrizes. Diante dos resultados que só foram 

publicados em 2008, chama-se a atenção para fins de responder as indagações deste 

trabalho, o eixo do “ensino da prática”. Foi a partir deste eixo que veio à tona a urgência 

da criação de um documento base que orientasse professores, assistentes sociais, 

supervisores e discentes para as práticas do estágio supervisionado em Serviço Social, 

bem como destaca Oliveira (2013, p. 05) “A PNE oferece parâmetros para a 

operacionalização da atividade estágio buscando apreender o processo de formação 

profissional nos tempos atuais numa leitura crítica da realidade”. 

A discussão sobre a importância de um documento base inicia-se em 2009, essa 

discussão se estendeu de maio até outubro, em eventos da profissão. Documentos foram 

enviados à ABEPSS durante esses meses para compor a elaboração do conteúdo, essas 

colaborações da categoria foram discutidas em seis oficinas realizadas por todo o país 

com o intuito de atualizar os processos do estágio supervisionado em Serviço Social. 

A profissão tem fortemente um caráter de luta para a concretização de direitos e 

a PNE surge dessa luta, visando uma abordagem humanamente ligada com o Projeto 

Ético-Político da profissão, percebeu-se a necessidade de haver um documento base 

para que supervisores acadêmicos, supervisores de campo e aluno pudessem estar 

respaldados por um forte viés emancipatório. 

A formulação da PNE é com certeza um marco na história do estágio 

supervisionado em Serviço Social, e por isso se faz tamanha importância estimular o 

debate.Antes das discussões sistemáticas acerca do tema em 2010, que levaram a 

construção da PNE, o estágio supervisionado já era um tema que obtinha a atenção de 

profissionais do Serviço Social e teóricos importantes da base dos estudos da profissão 

no Brasil, como Balbina (1979), por exemplo, em seu livro “Supervisão em Serviço 

Social”, pode-se então compreender que não foi à formulação da PNE que impulsionou 

o processo de supervisão de estágio do Serviço Social,e sim o estágio supervisionado 
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que impulsionou a PNE, as demandas novas que foram se instaurando precisavam se 

formar em categorias já moldadas aos olhos dos supervisores. 

Se o estágio supervisionado em Serviço Social já fazia parte da Lei 11.788 (Lei 

do Estágio) de 25 de setembro de 2008, e regulamentado pela Resolução CFESS n° 533 

de 29 de setembro de 2008 que aborda a supervisão direta de estágio no Serviço Social 

(ABEPSS, 2008) porque se fez necessária a formulação da Política Nacional de Estágio 

– PNE? E quem foram os sujeitos engajados nesse processo? Estas são indagações que 

este capítulo pretende discorrer e analisar. Portanto, foram analisados documentos base 

para a construção da política e as contribuições de assistentes sociais.  De acordo com 

Oliveira (2013, p. 04): 

Neste contexto, a ABEPSS, a partir de debates coletivos com a 
categoria como um todo acerca da formação profissional na 

contemporaneidade e nesta a realidade do estágio supervisionado, 

delibera por traçar uma política nacional de estágio na área do Serviço 
Social, entendendo-a como fundamental para balizar os processos de 

mediação teórico-prática na integralidade da formação profissional do 
assistente social.  

Em maio de 2009, representantes de cada regional da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS elaboram um documento base acerca 

do estágio supervisionado em Serviço Social, que foi o ponto inicial para 06 oficinas 

regionais (que ocorreram respectivamente no Sul II em 23/09/2009;Centro-oeste em 24 

e 25/09/2009; Leste em 19 e 20/10/2009; Norte de 21 a 23/10/2009; Sul I em 22 e 

23/10/2009; Nordeste de 27 a 29/10/2009) que contaram com a presença de 175 

unidades de formação acadêmica e 4.445 participantes. 

Iniciou-se então o debate coletivo e engajado sobre a necessidade de uma 

Política Nacional de Estágio em Serviço Social, esta nasce da percepção de problemas 

como a quantidade de estudantes estagiários por supervisor, bem como a qualidade dos 

processos pedagógicos do estágio (RAMOS, 2007, p.17).  Ao analisar os processos que 

resultaram na política, percebe-se que a necessidade da regulamentação era um 

pensamento comum entre os assistentes sociais que participaram dos eventos e da 

elaboração dos documentos. A partir das oficinas regionais da ABEPSS, e reforçada 

pelo conjunto CFESS/CRESS no 37° encontro Nacional que ocorreu na cidade de 

Brasília, que resultou na seguinte moção acerca da construção da Política Nacional de 

Estágio: 
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Foi aprovada, no referido encontro, a seguinte moção: “Nós, 

assistentes sociais, delegadas/os, observadores e convidadas/os 
reunidas/os no 37º Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em 

Brasília/DF, no período de 25 a 28 de setembro de 2008 sinalizamos 

para a ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social a necessidade de deflagrar um processo de discussão 

coletiva com supervisores/as acadêmicos/as, supervisores/as de campo 

e estudantes para construção e de uma Política Nacional de Estágio. 

Sugerimos, que em princípio, ela contemple o processo de supervisão 
acadêmica e de campo, a fim de subsidiar as Unidades de Ensino na 

implementação da Resolução sobre a Regulamentação da supervisão 

Direta de Estágio em Serviço Social aprovada no conselho pleno do 
CFESS em setembro de 2008 após deliberação no 37º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS” (Moção pela Política Nacional de Estágio 

aprovada na Plenária Final do 37º. Encontro Nacional CFESS/CRESS 
- Brasília, 28/09/2008). 

A partir destes movimentos e deliberações da diretoria da ABEPSS em sua 

primeira reunião, ampliada de planejamento em março de 2009 na cidade do Rio de 

Janeiro, a mesma indicou como prioridade a construção da PNE na gestão 2009/2010. 

Sendo assim, a política foi construída a partir das contribuições da categoria e diante das 

necessidades atuais no campo do estágio supervisionado. 

 Os desafios postos para as UFA’s (Unidades de Formação Acadêmicas)existem, 

apesar da PNE e das resoluções e legislações acerca do estágio supervisionado estarem 

absolutamente em consonância com o Projeto Ético Político do Serviço Social; mas 

para as instituições de ensino os desafios são postos dia-a-dia e nem sempre com 

demandas já conhecidas, a dificuldade da implementação da PNE nasce das expressões 

dos caminhos utilizados para a formação do profissional em Serviço Social. 

É importante ressaltar, bem como Oliveira (2013, p. 06): 

Cabe explicitar que a PNE, ainda como instrumento importante para a 
nortear a realização de estágio em Serviço Social, não se configura 

como uma normatização e ainda não tem força de lei, trata-se de uma 

política coerente com o projeto de formação e somente o compromisso 

com o projeto ético-político da profissão, possibilita a implantação da 
mesma na sua totalidade. 

Então, esta regulamentação vem com um claro objetivo de retomar pontos que 

estavam adormecidos e principalmente se adaptar às novas construções deste processo, 

pode-se dizer que ela é uma atividade não só vinculada ao modo teórico, mas também 

ao prático.  

2.4 Atribuições do Supervisor Acadêmico, Supervisor de Campo e Aluno 
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 Diante da complexidade do momento do estágio supervisionado é necessário 

manter-se a linha que em que os assistentes sociais defendem: a perspectiva da garantia 

de direitos e junto com esta garantia, também se constroem responsabilidades dignas da 

proporção do marco deste momento.  

As atribuições de cada pessoa elemento da tríade do estágio funcionam 

organicamente diante das demandas que o estágio supervisionado exige e de como se 

encontram, há diferenças e semelhanças do profissional da ponta, profissional 

acadêmico e aluno, mas necessário refletir que existe sim uma diferença, mas que a 

mesma não excluí nenhum ponto em comum, e sim contribuir com a magnitude deste 

momento.  

 Pode-se dizer que o estágio em Serviço Social é sim uma tríade que funciona 

exatamente pelo o que é, as diferentes demandas de cada sujeito e as diferentes visões 

contribuem para um momento de formação de excelência e tem como principal 

objetivo: a materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social, e o enraizamento 

deste projeto para que seja reproduzido em cada atitude profissional dos envolvidos.  

 Apesar de este momento ter sua magnitude e absoluto comprometimento de 

todas as partes, as dificuldades postas no caminho de cada sujeito deste momento 

precisam ser vistas, ouvidas e por muitas vezes sentidas, pois cada dificuldade neste 

caminho revela justamente o que pode ser diferente e o que precisa continuar igual, 

porém em constante atualização dentro dos caminhos da supervisão. 

 Muitas produções acadêmicas sobre estágio discorrem sobre o adoecimento dos 

profissionais diante das demandas enfrentadas na ponta do Serviço Social. Este 

adoecimento é real e inerente aos processos do capital e principalmente do trabalho, 

estar consciente disso é importante para analisar qualquer acontecimento sobre o estágio 

supervisionado; é altamente importante entender e ter em seu arcabouço teórico que as 

dificuldades relatadas, vividas são o que movem os avanços do estágio supervisionado 

em Serviço Social.  

Nessa direção, reconhecer a fragilidade da relação entre unidade de 

ensino e supervisor de campo demonstra o entendimento de que este 
estreitamento se faz necessário e possibilita a busca de alternativas - 

conforme foi colocado pelos supervisores - para a construção de uma 

relação mais próxima, pois, cabe mais uma vez ressaltar que o 
supervisor acadêmico e de campo devem ter uma ação integrada, em o 

processo de estágio supervisionado deve ser discutido e (re) avaliado 
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constantemente. Por conseguinte, a Coordenação de Estágio, deve 

buscar executar efetivamente suas atribuições de modo que possa 
favorecer a aproximação de todos os sujeitos envolvidos no processo 
de formação profissional (SOUZA, 2009, p. 07). 

Esta citação levanta o questionamento sobre a importância das dificuldades 

relatadas pelos profissionais envolvidos com o processo de supervisão de estágio, 

compreender os diferentes desafios postos é compreender quais são as necessidades que 

este processo de estágio carrega.  

Para compreender as dificuldades que são postas neste momento do estágio é 

necessário entender e estar apropriado das atribuições designadas pela PNE de 2009, 

onde as atribuições do supervisor acadêmico são: 

Do (a) Supervisor (a) Acadêmico (a): 
1 Orientar os (as) supervisores (as) de campo e estagiários (as) sobre a 

política de estágio da UFA, inserindo o debate atual do estágio 

supervisionado e seus desdobramentos no processo de formação 
profissional; 2 Orientar os(as) estagiários(as) na elaboração do Plano 

de Estágio, conjuntamente com os(as) supervisores de campo, de 

acordo com os objetivos acadêmicos, em consonância com o projeto 
pedagógico e com as demandas específicas do campo de estágio; 3 

Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários na UFA 

por meio de encontros sistemáticos, com horários previamente 
estabelecidos, e no local de desenvolvimento do estágio, quando da 

realização das visitas sistemáticas aos campos de estágio, contribuindo 

na efetivação da supervisão direta e de qualidade, juntamente com o 

supervisor de campo; 4 Auxiliar o(a) estagiário(a) no processo de 
sistematização do conhecimento, orientando e revisando suas 

produções teóricas, como também contribuindo no processo 

pedagógico de análise do trabalho profissional; 5 Receber, ler, manter 
sigilo e observar criticamente as sínteses profissionais construídas 

pelos(as) estagiários(as), conduzindo a supervisão embasada em 

pressupostos teóricos, ético, políticos, técnico-operativos que 

contribuam com uma formação integral;  6 Organizar e participar de 
reuniões, encontros, seminários e outras atividades que se fizerem 

necessárias, com os supervisores de campo na UFA para atualizações 

acerca de demandas à profissão, qualificação do processo de formação 
e exercício profissional e o aprofundamento teórico sobre temáticas 

pertinentes à efetivação da supervisão direta. 7 Acompanhar a 

trajetória acadêmica do(a) estagiário(a), no que se refere ao processo 
de estágio, por meio da documentação específica exigida pelo 

processo didático de aprendizagem da UFA; 8 Fornecer, à 

coordenação de estágio ou órgão competente, os documentos 

necessários para compor o prontuário de cada estagiário; 9 Receber e 
analisar o controle de frequência, relatórios e demais documentos 

solicitados para avaliação dos acadêmicos em cada nível de estágio; 

10 Avaliar o estagiário emitindo parecer sobre sua frequência, 
desempenho e atitude ética-crítica e técnico-politica no exercício do 

estágio, atribuindo o respectivo conceito ou à respectiva nota; 11 

Encaminhar à coordenação de estágio, relato de irregularidade ou 
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demanda específica sobre a atuação dos campos, para efeito de 
realização de visita institucional(2009, p. 21). 

O supervisor acadêmico é a pessoa que articula perfeitamente as vivências do 

aluno em campo com nosso Projeto Ético-Político, isto pode ser observado e 

comprovado diante da organização em que o estágio se constrói, geralmente encontros 

em grupo são ministrados por este profissional para estar essencialmente envolvido com 

os alunos que orienta e com suas vivências e inquietações a partir da experiência 

profissional.  

Aos(às) supervisores(as) acadêmicos(as) compete o papel de orientar 

os estagiários e avaliar seu aprendizado, em constante diálogo com 

o(a) supervisor(a) de campo, visando a qualificação do estudante 
durante o processo de formação e aprendizagem das dimensões 

teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da 

profissão, em conformidade com o plano de estágio (OLIVEIRA, 
2016, p. 06). 

O arcabouço teórico que o aluno necessita é absorvido nesse processo dos 

encontros-aulas, o supervisor acadêmico ainda tem o dever de avaliar o espaço em que 

este aluno esta estagiando, com uma visita para verificar as condições em que o estágio; 

esta acontece e se necessário reportar à coordenação de estágio possíveis 

irregularidades.  Instrumentos como, relatório de estágio e o projeto de intervenção são 

ministrados por este profissional, que avalia não somente o correto cumprimento do 

estágio, mas também os avanços que este aluno vivencia.  

Retornando a PNE (2009) as atribuições do supervisor de campo: 

Do (a) Supervisor (a) de Campo: 1 Comunicar à coordenação de 

estágio da UFA o número de vagas por semestre e definir, em 
consonância com o calendário acadêmico e conjuntamente com a 

coordenação de estágio, o início das atividades de estágio do 

respectivo período, a inserção do estudante no campo de estágio e o 
número de estagiários por supervisor de campo, em conformidade 

com a legislação vigente; 2 Elaborar e encaminhar à coordenação de 

estágios do Curso de Serviço Social da UFA o Plano de trabalho do 

Serviço Social com sua proposta de supervisão e o respectivo 
cronograma de realização desta atividade; 3 Certificar se o campo de 

estágio está na área do Serviço Social, em conformidade às 

competências e atribuições específicas, previstas nos artigos 4º e 5º da 
Lei 8.662/1993, objetivando a garantia das condições necessárias para 

o que exercício profissional seja desempenhado com qualidade e 

competência técnica e ética, requisitos fundamentais ao processo de 

formação do estagiário; 4 Oportunizar condições institucionais para o 
desenvolvimento das competências e habilidades do(a) estagiário(a), 

assumindo a responsabilidade direta das ações desenvolvidas pelo 

Serviço Social na instituição conveniada; 5 Disponibilizar ao(à) 
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estagiário(a) a documentação institucional e de temáticas específicas 

referentes ao campo de estágio; 6 Participar efetivamente na 
elaboração do plano de estágio dos supervisionados, de acordo com o 

projeto pedagógico do curso, em parceria com o(a) supervisor(a) 

acadêmico(a), e manter cópia do referido documento no local de 
estágio; 7 Realizar encontros sistemáticos, com periodicidade definida 

(semanal ou quinzenalmente), individuais e/ou grupais com os(as) 

estagiários(as), para acompanhamento das atividades de estágio e 

discussão do processo de formação profissional e seus 
desdobramentos, bem como de estratégias pertinentes ao 

enfrentamento das questões inerentes ao cotidiano profissional; 8 

Participar efetivamente do processo de avaliação continuada do 
estagiário, juntamente, com o supervisor acadêmico; quando da 

avaliação semestral, emitir parecer e nota de acordo com instrumental 

qualitativo, construído pelo coletivo dos sujeitos e fornecido pela 
coordenação de estágio da UFA; 9 Participar das reuniões, encontros 

de monitoramento, avaliação e atualização, seminários, fóruns de 

supervisores e demais atividades promovidas pela Coordenação de 

Estágios da UFA, para o devido estabelecimento da unidade 
imprescindível ao processo pedagógico inerente ao estágio 

supervisionado; 10 Encaminhar as sugestões e dificuldades à 

coordenação de estágios da UFA e contatar com os supervisores 
acadêmicos, Coordenador(a) de Estágios ou Coordenador(a) de Curso 

quando julgar necessário; 11 Manter o controle atualizado da folha de 

frequência do estagiário, observando a carga horária exigida no 

respectivo nível de estágio e atestando o número de horas realizado 
pelo estagiário; 12 Atender às exigências de documentação e 

avaliação solicitadas pela Coordenação de Estágio da UFA; 13 

Decidir, juntamente com a Coordenação de Estágios e supervisão 
acadêmica, sobre os casos de desligamento de estagiários; 14 Avaliar 
a pertinência de abertura e encerramento do campo de estágio ( p. 22). 

O supervisor de campo é o profissional que está na ponta, ou seja, que lida 

diretamente com as demandas do capital, consequentemente com a questão social 

intrínseca. É possível concluir diante das análises acerca do estágio supervisionado, que 

este profissional muitas vezes está inserido diretamente no adoecimento que a relação 

capital x trabalho apresenta; dificuldades, por exemplo, de conciliar a orientação ao 

estagiário com a alta demanda da instituição, neste sentido destaca dificuldades acerca 

do processo de supervisão de campo: 

As Diretrizes Curriculares e o Projeto Ético-Politico da categoria 
indicam uma direção hegemônica, em que os profissionais deveriam 

se posicionarem, em defesa dos mesmos, porém, notamos no cotidiano 

da prática profissional que alguns acabam imprimindo um sentido 

contrário às estas direções. Alguns supervisores delegam tarefas 
estratégicas do serviço em que atuam ao estagiário, alegando que 

apenas dessa forma poderá o estudante desenvolver autonomia e 

segurança. Tal postura não contribui com o processo de formação do 
aluno; ao contrario, tende a desqualificá-lo, tendo em vista que ignora 

seu grau de amadurecimento teórico, técnico e interventivo 

(OLIVEIRA, 2016, p. 04). 
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Este é o profissional que acompanhará no dia-a-dia as dificuldades que o 

estagiário pode apresentar, geralmente o período de estágio fica dividido em dois 

momentos; um é aonde o estagiário apenas observa os atendimentos, guarda 

inquietações e dúvidas para em um segundo momento este supervisor oriente o aluno.  

Este profissional possui também uma responsabilidade com alguns instrumentos que 

possibilitam a avaliação deste aluno, bem como, cumprimento de carga horária, postura 

diante a realização do estágio e cumprimento de seus deveres, como também a garantia 

de seus direitos e deve estar em concordância com o Projeto Ético-Político da profissão 

para garantir este momento da formação. 

As atribuições do estagiário são de acordo com a PNE (2009): 

Do (a) estagiário (a): 1 Observar e zelar pelo cumprimento dos 
preceitos ético-legais da profissão e as normas da instituição campo de 

estágio; 2 Informar ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo 

e/ou ao coordenador de estágios, conforme o caso, qualquer atitude 
individual, exigência ou atividade desenvolvida no estágio, que 

infrinja os princípios e preceitos da profissão, alicerçados no projeto 

ético-político, no projeto pedagógico do curso e/ ou nas normas 

institucionais do campo de estágio; 3 Apresentar sugestões, 
proposições e pedido de recursos que venham a contribuir para a 

qualidade de sua formação profissional ou, especificamente, o melhor 

desenvolvimento de suas atividades; 4 Agir com competência técnica 
e política nas atividades desenvolvidas no processo de realização do 

estágio supervisionado, requisitando apoio aos supervisores, de campo 

e acadêmico, frente a um processo decisório ou atuação que 

transcenda suas possibilidades; 5 Comunicar e justificar com 
antecedência ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo e/ou 

ao coordenador de estágios, conforme o caso, quaisquer alterações, 

relativas a sua frequência, entrega de trabalhos ou atividades previstas; 
6 Apresentar ao coordenador de estágio, no início do período, atestado 

de vacinação, no caso de realizar seu estágio em estabelecimento de 

saúde; Realizar seu processo de estágio supervisionado em 
consonância com o projeto ético-político profissional; 8 Reconhecer a 

disciplina de Estágio Curricular em Serviço Social como processo e 

elemento constitutivo da formação profissional, cujas estratégias de 

intervenção constituam-se na promoção do acesso aos direitos pelos 
usuários; 9 Participar efetivamente das supervisões acadêmicas e de 

campo, tanto  individuais como grupais, realizando o conjunto de 

exigências pertinentes à referida atividade; 10 Comprometer-se com 
os estudos realizados nos grupos de supervisão de estágio, com a 

participação nas atividades concernentes e com a documentação 
solicitada (p. 23). 

O estagiário geralmente tem uma enorme sede de saber acerca dos processos do 

Serviço Social na prática da profissão, inquietações, dúvidas e vontade de adentrar de 

uma vez na profissão movem o aluno estagiário. Entende-se que a vida de um aluno do 
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curso de Serviço Social, no momento do estágio muitas vezes pode atribular-se já que 

este aluno precisa conciliar o período de estágio com as demandas da universidade, 

entender o estágio como um momento de aprendizado e iniciação com os instrumentos 

técnicos do Serviço Social é imprescindível para que o aluno consiga articular os 

momentos da universidade com os momentos da instituição da prática do estágio.  

Sobre o aluno, Oliveira (2016, p. 05) destaca: 

A partir de si mesmo faz seu questionamento e traz sua contribuição 

ao nível teórico-prático. É desta maneira que o aluno manifesta um 
elemento participante no processo de Supervisão. Muitas vezes, seus 

questionamentos correspondem à sua vivência, outras vezes não; são 
reflexos de sua formação teórica construída na faculdade. 

As vivências que a tríade é capaz de proporcionar são únicas e particulares, por 

vezes; isto é, as demandas de cada um são demandas diferentes, sendo assim as 

dificuldades que se apresentam também são diferentes. O supervisor acadêmico esta em 

absoluto compromisso com o espaço em que o aluno se insere para exercer o estágio 

supervisionado, 15 alunos é o máximo que uma turma deve ter, pois é o ideal para a 

troca de informações, debates e compartilhamentos entre os alunos e o professor. Porém 

a demanda de dez alunos é a demanda de dez instituições, pessoas e necessidades 

diferentes.  

O supervisor acadêmico está sempre se atualizado e engajado nos 

acontecimentos da profissão, não sendo diferente do supervisor de campo, estes 

profissionais apesar de também geralmente enfrentarem dificuldades similares com o 

supervisor acadêmico, como por exemplo, a alta demanda de trabalho que o estágio 

supervisionado prevê, encontra-se num  local diferente, esta na ponta, chamamos de 

profissional da ponta aquele que lida diretamente com as expressões da questão social. 

Ou seja, diretamente com o usuário, esta relação muitas vezes tende a trazer implicações 

no dia a dia deste profissional, muitas vezes lidar com a efetivação de direitos pode ser 

matar um leão por dia, este profissional se entrega ao processo de estágio ciente de que 

a demanda acadêmica exige tanto quanto a demanda do atendimento ao usuário.  

O processo que o aluno enfrenta no estágio supervisionado é conhecido como 

um momento muito esperado, neste processo é aonde existe a verdadeira vivência do 

Projeto Ético-Político. 
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CAPÍTULO 3. PRODUÇÕES CIENTÍFICAS ACERCA DO DEBATE 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SERVIÇO SOCIAL. 

 

3.1 A Importância da Contribuição Científica da Categoria Acerca do 

Estágio Supervisionado. 

  

 No capítulo final é descrito os achados de pesquisa realizados nos encontros 

tradicionais do Serviço Social, os três últimos CBAS – Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais que ocorreram nos anos de 2010, 2013 e 2016, e os quatro últimos 

ENPESS (Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social)realizados pela 

ABEPSS em 2010,2012,2014 e 2016. 

Os encontros tradicionais do Serviço Social são, historicamente, momentos 

aonde a categoria se reúne para alavancar as discussões atuais e contribuir para um 

projeto ético-político cada vez mais engajado. Portanto, aportado nestas publicações, a 

metodologia deste trabalho se dedica a analisar a interface dos conteúdos relacionados 

ao tema desta pesquisa. A partir de um levantamento da produção científica da categoria 

buscou-se resgatar o debate do estágio supervisionado em Serviço Social na maior parte 

da última década. 

Para tal finalidade, buscou-se construir por meio de uma pesquisa bibliográfica 

dos congressos acima citados, que totalizaram 73 artigos dos CBAS e 80 artigos dos 

ENPESS relevantes para traçar o objetivo proposto. Ao debruçar nessas produções 

deve-se observar os diferentes caminhos em que o estágio supervisionado é realizado, e 

suas respectivas normas, regulamentações e orientações de execução. A prévia 

problemática levantada para a leitura das produções científicas selecionadas diz respeito 

às dúvidas recorrentes aos desafios relatados pelos profissionais acerca dos desafios do 

estágio supervisionado.  

Os relatos encontrados nestas produções tratam dos desafios do processo de 

supervisão de campo e acadêmica, somando mais de 50% dos artigos de ambos os 

encontros. Apesar de haver diferenças entre esses processos – supervisão de campo e 

supervisão acadêmica – a essência se constrói a partir do sentimento de incansável luta 
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contra a corrente neoliberal1 que se instalou nos caminhos da educação brasileira, e a 

precarização do mundo do trabalho, conforme destaca Torres (2016, p. 7) “Em relação 

ao exercício profissional podemos identificar situações como: precárias condições de 

trabalho dos profissionais tanto pela ausência de condições éticas e técnicas como 

também pela fragilização dos contratos de trabalho”, conforme destaca Torres (2016, p. 

07):   

Em relação ao exercício profissional podemos identificar situações 
como: precárias condições de trabalho dos profissionais tanto pela 

ausência de condições éticas e técnicas como também pela 

fragilização dos contratos de trabalho. 

Os elementos indissociáveis que se lida no estágio supervisionado – Estágio, 

Supervisão, Formação e profissão; estão todos dentro do guarda-chuva que é a 

educação, e que envolve todos os avanços e caminhos da formação do assistente social. 

Diante dessa atual conjuntura nacional, o Serviço Social é uma das profissões que mais 

lida com os desafios principais dessa conjuntura, uma vez que se estabelece nas 

expressões da contradição capital/trabalho, sendo a precarização do ensino uma 

vertente, assim como, a precarização do trabalho dos assistentes sociais. 

Com relação ao estágio e a supervisão, percebe-se que o mesmo vem 

sofrendo os rebatimentos da organização do mundo do trabalho, 

através da precarização das condições de trabalho dos profissionais, 
sejam eles supervisores de campo ou acadêmicos, enfraquecendo a 

dimensão pedagógica e acirrando a dimensão controlista, gerencial, 
administrativa e burocrática (TORRES, 2016, p. 07). 

Assumir que a corrente neoliberal (LAURELL, 2002) significa uma maior 

flexibilidade das precarizações do capital no âmbito da educação é compreender como a 

falta de investimento e a incansável falácia do que se é feito dentro de uma universidade 

pública, um elemento que afetava as produções cientificas e a riqueza da formação de 

excelência.  

Os profissionais de Serviço Social precisam estar atentos na 

contrapartida dessa ideologia neoliberal, pois, as consequências dessas 
reformulações afetam diretamente o direcionamento do ensino 

superior brasileiro, como, também, a formação do Assistente Social 
(FERRAZ, 2010, p.03) 

                                                             
1O modelo neoliberal visa limitar e restringir as conquistas da classe trabalhadora por meio de 
“estratégias concretas idealizadas pelos governos neoliberais para reduzir a ação estatal no 

terreno do bem-estar Social” por meio da “privatização [...]; cortes dos gastos sociais [...]; 

canalização dos gastos. 
  



41 
 

Sendo assim, segundo a autora, assumir a grande corrente neoliberal que se 

instalou na educação é compreender a precarização como elemento constitutivo que 

delimita e gera impactos na formação do assistente social. 

Os relatos que podem se associar com os elementos neoliberais, ou seja, a pura 

precarização do ensino com certeza está ligada aos relatos de supervisão (acadêmica e 

de campo) e são aqueles relatos que compõem os artigos. A exemplo, Torres (2016, p. 

07) afirma: 

O estágio e a supervisão se materializam em um campo institucional 

que sofre todos os rebatimentos do mundo do trabalho e que, 
concretamente, podem ser visualizados através das condições 

objetivas de trabalho dos profissionais. Condições essas que trazem 

implicações para o processo formativo, particularmente para o 
processo de supervisão que também se torna precarizado. 

Os artigos se pautam em dois grandes eixos: a supervisão de forma geral ou a 

partir de um campo em que o profissional está inserido. Sendo assim, mesmo nos 

artigos que não tratam diretamente da precarização dos caminhos formativos do Serviço 

Social, lidam com o fato de que a precarização acabam por atingir os espaços 

institucionais como os campos de estágio e, portanto, afetando também ao aluno.  

Alguns acadêmicos ao entrarem em campo de estágio, não se 
apercebem da complexidade deste período e acabam passando por este 

sem levarem em consideração as dimensões que o estágio envolve 
para a formação profissional (LIMA, 2013, p. 04). 

As conclusões acerca da precarização nos processos do estágio supervisionado 

que retirados das análises dos artigos,faz-se refletir sobre quais são essas precarizações 

e quais as novas mediações que nascem desses processos. Por exemplo: 

A conquista de um processo de estágio supervisionado de qualidade 
está ligada à luta contra a precarização do trabalho e da formação 

profissional, que requer a luta contra a mercantilização e 

aligeiramento que acometem o atual panorama do ensino superior no 
Brasil (NORONHA, 2016, p. 10). 

As observações contidas nos artigos possibilitam construir formas de identificar 

quais são as dificuldades enfrentadas para que o estágio supervisionado esteja 

devidamente atrelado com o Projeto Ético-Político, e que seja de fato, parâmetros éticos 

que balizam os processos de formação profissional. Assim sendo, Noronha (2016, p. 11) 

concluí: 
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A partir desse estudo visa-se a construção de uma proposta de 

formação profissional com bases culturais fortalecidas, crítica, 
competente, mais ampla e representativa do Serviço Social brasileiro, 
mas que só será possível através de amplos debates nessa perspectiva. 

Essas observações são reflexos dos processos diários dos envolvidos no estágio 

supervisionado – supervisor acadêmico, supervisor de campo e aluno. O Supervisor 

Acadêmico tem como dever avaliar, contribuir e possibilitar ao aluno um espaço de 

discussões acerca das situações ocorridas no campo de estágio. Além disso, deve 

articular leituras com as situações do cotidiano desse aluno, para que seja garantida a 

correlação entre a teoria e a prática, tornando as horas-aulas momentos em que o aluno 

consiga articular o que se aprende em graduação com o que vivência os profissionais em 

suas relações com o usuário. 

O estágio supervisionado pauta-se no comprometimento aluno, supervisor e 

universidade a fim de observar no campo prático e construir junto com seu supervisor 

acadêmico o plano de estágio, o relatório de estágio e o projeto de intervenção, 

considerados objetos de avaliação deste período. Portanto, para Coutinho (2016, p. 04) 

“O estágio é então o momento em que o aluno se aproxima da realidade social e das 

expressões da questão social e desenvolve a capacidade reflexiva, crítica, investigativa e 

propositiva”. 

Os documentos de avaliação do estágio supervisionado em Serviço Social são 

alguns dos processos que compõem o cumprimento efetivo do estágio. Dos objetos de 

avaliação existentes se encontram o relatório de estágio, que propõe que o aluno 

descreva o âmbito em que está inserido para realizar o estágio e como o Serviço Social 

se estabelece na instituição; o projeto de intervenção, cujo aluno constrói a partir de 

suas observações no espaço sócio institucional afim de construir pratica interventiva 

neste espaço ao final de seu estágio; além do plano de estágio, documento que 

compõem também o processo do estágio, conforme destaca Coutinho (2016, p. 09): 

O Plano de Estágio é o instrumento que deve planejar e orientar a 

inserção em campo. A supervisão de campo, por sua vez, caracteriza-
se pela inserção e acompanhamento do estagiário realizado pelo 

assistente social, através do diálogo, da reflexão, da sistematização, 

referenciadas e fundamentadas pelo Plano de Estágio elaborado em 
conjunto pelo supervisor de campo, pelo supervisor acadêmico e pelo 
estagiário. 
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Além disso, a partir de 2010 também passa a compor os documentos do estágio, 

uma declaração comprovando o cumprimento do estágio supervisionado, conforme 

artigo da Resolução nº 588 de 2010 que resolve: 

III. Comprovação de cumprimento de estágio curricular, mediante 

apresentação de declaração firmada em papel timbrado da Unidade de 

Ensino assinada pelo supervisor de campo conjuntamente com o 
coordenador do curso e/ou coordenador de estágio e/ou supervisor 

acadêmico, constando a instituição onde foi realizado o estágio e a 
carga horária total do estágio. 

 A coordenação de estágio tem a incumbência de encontrar campos de estágio 

que atendam os alunos de acordo com a Política Nacional de Estágio - PNE e a 

Resolução Nº 533 do CFESS de 2008.Fato que não é muito fácil de conseguir, mas uma 

vez que há poucos assistentes sociais que não se interessam em exercer o papel de 

supervisor de campo, como destaca Ferraz (2010, p. 02): 

Tanto é que a Assistente Social Patrícia ratifica a importante relação 

entre a supervisão de campo e a acadêmica, relacionando o papel da 
Universidade com o processo de estágio: 

A gente tem convites de reuniões para poder estar discutindo 

coletivamente a situação do supervisor, a relação com o aluno, e, eu 

procuro também interagir sempre com o Departamento (do curso de 
Serviço Social). Mas, independente do espaço das reuniões, eu acho 

importante estar sempre em contato com a Coordenação de Estágio, 

para poder tirar dúvidas. Até para a gente poder também ter um 
suporte no sentido de se atualizar em materiais que a gente poderia 

estar discutindo na supervisão (...) Porque aí na supervisão além (de 

discutir sobre) os atendimentos, os encaminhamentos que são feitos, 

sobre as avaliações socioeconômicas, a gente também possa ter uma 
discussão com respaldo de legislações, (por exemplo). 

Essas observações garantem, assim, ao aluno o pleno exercício do estágio e de 

uma supervisão de qualidade, que cumpra com o compromisso com os critérios do 

processo de supervisão. Sendo assim, além de estar engajado com a apreensão do 

processo pelos alunos, este supervisor também está atrelado a garantia dos campos de 

estágio que cumpram com as resoluções acerca do processo, tal qual a Resolução n° 533 

de 2008, que regulamenta a Supervisão de Estágio em Serviço Social destaca: 

(...) a atividade de supervisão direta do estágio em Serviço Social 
constitui momento ímpar no processo ensino-aprendizagem, pois se 

configura como elemento síntese na relação teoria-prática, na 

articulação entre pesquisa e intervenção profissional e que se 

consubstancia como exercício teórico-prático, mediante a inserção do 
aluno nos diferentes espaços ocupacionais das esferas públicas e 

privadas, com vistas à formação profissional, conhecimento da 
realidade institucional, problematização teórico-metodológica. 
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O Supervisor de Campo tem como dever inserir, orientar, acompanhar e avaliar 

e precisa estar absolutamente de acordo com as diretrizes necessárias para que os 

cumprimentos dos valores da profissão estejam presentes nos caminhos da formação. 

Amicucci (2016, p. 04) afirma:  

Compreende-se que é inerente à atividade docente proceder à 

mediação reflexiva e crítica entre a realidade social concreta e a 

formação humana dos estudantes, questionando os modos de pensar, 
sentir, agir e de como, na qualidade de futuros assistentes 

sociais,construímos e podemos socializar os conhecimentos 
adquiridos.  

As análises dos artigos foram absolutamente importantes para compreender 

quais são os caminhos atuais do estágio supervisionado. Antes de compreendê-lo 

enquanto um sistemático objeto acadêmico de pesquisa, a categoria entrelaçou as ideias 

com as diretrizes curriculares da ABEPSS, que é um documento que visa discorrer 

sobre o exercício profissional e também sobre o momento da formação acadêmica, 

orientando a profissão. 

As diretrizes estabelecem entre seus princípios, a  indissociabilidade 

entre Estágio e Supervisão acadêmica e profissional, bem como  as 

dimensões investigativa e interventiva como princípios formativos e 
condição central da formação  profissional e da relação teoria e 
realidade (NUNES, 2010, p. 04). 

As diretrizes foram construídas a partir de participação de um conjunto de 

unidades da categoria, possuem o reconhecimento do MEC e foram discutidas em 

aproximadamente 200 oficinas divididas entre regionais e nacionais. Apesar de não 

possuir efeito legal, estas diretrizes são resultado de um forte processo nacional que 

constituem parâmetros políticos-pedagógicos para a categoria. As diretrizes alavancam 

o debate da constate responsabilidade perante o cumprimento do Projeto Ético-Político. 

3.2 A Contribuição da Categoria nos CBAS 2010,2013,2016 e ENPESS 

2010,2012,2014 e 2016. 

 

 Ao longo da leitura das produções, com o objetivo de alavancar o debate acerca 

do estágio neste trabalho, percebe-se que o objetivo geral das produções era justamente 

apontar marcadores para fomentar o debate acerca do estágio supervisionado em 

Serviço Social. Ou seja, todos os artigos contribuem na discussão acerca do processo de 
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estágio, conferindo-lhe a legitimidade da práxis. Estes marcadores estavam muito 

presentes nas produções dos CBAS, pois foi possível perceber que muitas destas 

produções eram estudos de caso, ou seja, tinham um poder maior de apontar as 

dificuldades que o processo de estágio supervisionado em Serviço Social enfrenta. 

Destaca-se, segundo Pereira (2016, p. 01): 

Pensar o estágio em Serviço Social é refletir sobre a articulação entre 
formação e exercício profissional, em diálogos entre a esfera 

acadêmica e a profissional, o que propicia um olhar de totalidade 

sobre o campo de estágio, o espaço sócio-ocupacional, no qual a/o 

estagiária/o desenvolve suas atividades, podendo captar quais as 
demandas do campo, os desafios do exercício profissional, as 

mediações que poderão ser estabelecidas e as respostas que podem ser 
geradas. 

Nestas produções, é possível compreender quais as dificuldades atuais do estágio 

supervisionado, tais como dificuldades de campo de estágio, denúncias no que diz 

respeito a prática indevida de supervisores ou alunos, além de relatos de casos que 

movimentaram este momento da vida dos alunos inseridos no estágio supervisionado. 

 O estágio supervisionado é indissociável às dimensões teórica metodológica, 

ética-política e técnico-operativa, e é importante ressaltar isto.Pois ao fazer a leitura 

sistemática dos artigos, se fez necessário sempre destacar essa ideia que permite-nos 

compreender a intensidade daqueles relatos e análises. As produções acerca do estágio 

supervisionado é o que permite fazer a junção do que é necessário mudar, do que 

funciona e do que este processo alavanca na formação profissional; os avanços e 

reflexões não deixariam de acontecer caso as produções não fossem volumosas, mas, 

como seria possível analisar e compreender os caminhos e necessidades do estágio 

supervisionado? 

Compreender esses caminhos é traçar objetivos e alcançá-los, é planejar e 

colocar em prática, é a indissociabilidade de vários elementos como supervisão, 

dimensões sócio técnicas; elementos de um processo ímpar e que se constituem na 

formação de um assistente social. Silva (2010, p. 02) destaca que “Enquanto espaço 

privilegiado de aprendizagem, o estágio é o lócus propício para o estagiário desenvolver 

a matriz de identidade profissional”. 

Analisar o estágio supervisionado a partir das produções científicas da categoria 

é analisá-lo a partir do conhecimento e visão de quem sabe o que está falando ,e de 
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quem compreende os estreitos caminhos que os levam à grandes avanços como os 

marcos regulatórios.  

 Diante das leituras e análises, é possível notar que as que possuem o estágio 

supervisionado como tema central, perpassam por toda a trajetória histórica do estágio, 

começando pela Lei nº 11.788 (Lei de 2008 que regulamenta estágio) que é o grande 

guarda-chuva em que se inserem as demais regulamentações do estágio supervisionado 

em Serviço Social, conquistadas pela categoria, Resolução nº 533 do CFESS/CRESS e, 

por fim a PNE. 

 A categoria do Serviço Social fez avanços na profissão no que tange 

regulamentações do estágio em Serviço Social, este avanço é grandioso na profissão, 

pois resguarda e insere o aluno diante da lei.  Desta maneira, pode-se destacar Lima 

(2013, p. 01) “a partir da Lei 11.788/08, que dispõe sobre o estágio supervisionado, é 

que fica estabelecido nas instituições de ensino superior, bem como para os estudantes 

do ensino médio e profissionalizante o estágio curricular”. 

Posteriormente a PNE é constituída e embasada na Lei 11.788 e na Resolução 

CFESS/CRESS n° 533, sendo assim a primeira especificadamente para o Serviço 

Social, funciona como um degrau no longo caminho das regulamentações do estágio 

supervisionado. 

O CBAS 2010 aconteceu em Brasília – DF com o tema “Lutas Sociais e 

Exercício Profissional no Contexto da Crise do Capital: Mediações e Consolidação do 

Projeto Ético-Político Profissional”e é de suma importância compreender que como o 

congresso aconteceu em 2010, todas essas regulamentações, orientadas pelas Diretrizes 

Curriculares da ABEPPS2 de 1996, incluindo a Lei nº 11.788 eram recentes, todas entre 

2008 e 2010, o que possibilitou um grande número de artigos no mesmo tema. Entre os 

19 artigos sobre estágio supervisionado, mais da metade em algum momento abordaram 

com destaque a trajetória colocando como um aspecto fundamental para a formação em 

Serviço Social.  

                                                             
2As Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) colocam o estágio supervisionado no eixo dos 

Fundamentos do Trabalho Profissional em destaque e orientam as regulamentações acerca do 

Estágio Supervisionado. 
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Além dos marcos regulatórios os artigos também possuem um breve histórico da 

profissão analisando ou citando as Diretrizes Curriculares e o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social. Essas regulamentações que cercam o estágio e os próprios caminhos de 

construção e avanço da profissão estão pautados nas Diretrizes Curriculares de 1996, ela 

abriu caminhos para as demais regulamentações, bem como PNE e Resolução nº 533 do 

CFESS. 

Apesar da grande semelhança entre os artigos, outra parte deles acaba abordando 

outros pontos, tendo o estágio supervisionado apenas como pano de fundo. É 

perceptível que a supervisão em estágio supervisionado ganha destaque nestas 

produções, apesar dos títulos e do próprio conteúdo do artigo apontar diversas 

realidades diferentes, que em certo ponto relatavam as dificuldades que o processo de 

supervisão acarreta. Assim sendo, Pereira (2016, p. 04) destaca: 

A lógica da competição por espaço na área do Serviço Social já se 

mostra visível no momento do estágio. Especialmente, quando as 

coordenadoras de estágio buscam as instituições para estabelecer 
parcerias, mediadas por um contexto social no qual há um embate 

entre as Instituições de Ensino públicas (IES) e as privadas por vagas 

de estágio. Essa questão se mostra evidente ao se verificar que a 
formação do assistente social é, majoritariamente, ligada aos entes 
privados.  

Além disso, outro ponto forte nos artigos é que, cerca de 7% abordam a temática 

do estágio a partir de percepções dos campos de estágio, o que chama a atenção é que 

essa parcela em sua maioria se situa nos campos dos Hospitais Universitários e no 

âmbito jurídico, ou seja, abordam a visão do estágio em Serviço Social sob estes dois 

ambientes; que, por conseguinte, se diferenciam muitíssimo. Nos Hospitais 

Universitários as precarizações advêm muito do que diz respeito a falta de investimento 

na saúde. 

As influências da política neoliberal adensam significativamente as 

políticas de Estado. De certa forma, pode-se afirmar que, vivenciamos 
uma conjuntura política que beneficia unicamente aos interesses do 

capital, ou seja, a instituição embora tenha caráter de empresa pública, 
se constitui em direito privado (PAIVA, 2016, p. 03). 

Em contrapartida, o âmbito jurídico lida muito com as vertentes do capitalismo, 

ou seja, com as questões sociais que se desdobram na vida dos usuários desse serviço e 

de como as condições acabam ditando suas ações, Cruz (2016, p. 08): 
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Mesmo diante de todas as dificuldades encontradas no cotidiano, 

deve-se levar a reflexão das transformações da realidade social, dos 
limites e das possibilidades encaradas pela profissão, dos embates da 

questão e a correlação de forças no sentido de garantia de direitos, da 

busca pela igualdade e pela justiça social. Entende-se também, o 
quanto é difícil fazer parte de uma rede de serviços que muitas vezes 
se encontra fragilizada. 

Sabe-se que o Serviço Social é de suma importância para a sociedade atual, 

atuando nas mazelas do sistema em que se vive, mas o que os artigos trazem em comum 

é que independente do âmbito, do caráter de estudo de caso ou análise histórica, todos 

os artigos passam a segurança de que o estágio supervisionado em Serviço Social é um 

processo extremamente necessário para uma formação de qualidade e que seus marcos e 

regulamentações contam uma história de intervenção da categoria nos próprios 

processos de avanços históricos. O Serviço Social também conta com o estágio não 

obrigatório que também é uma atividade curricular, e que se encontra regulamentado 

por lei. 

O estágio curricular obrigatório refere-se ao estágio “cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma”, e o estágio 

curricular não obrigatório é considerado “atividade opcional, acrescida 
à carga horária regular e complementar”, conforme o § 1o e § 2o do 
artigo 2o da Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008). 

Apesar da diferença a respeito da obrigatoriedade, o estágio curricular não 

obrigatório também precisar estar embasado no projeto ético político da profissão e, 

assim também, constituir um importante momento de formação acadêmica contando 

com a supervisão de um profissional para garantir efetivo acompanhamento, neste 

sentido, Santos (2016, p. 03) destaca: 

Quanto ao efetivo acompanhamento por supervisor de campo, é 

importante ponderar que o estágio somente contribuirá com o 

desenvolvimento das competências profissionais do estudante se sua 

realização for norteada pelo princípio da “indissociabilidade entre 
estágio e supervisão”. 

O Serviço Social é uma categoria de luta e o estágio supervisionado não diverge 

desta lógica. Tal afirmação baseia-se nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, conforme 

expresso na ABEPSSS (1996, p. 06): 

O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas 

configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas 
formas históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação dos 

trabalhadores, do capital e do Estado, através das políticas e lutas 
sociais. 
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Este documento discorre sobre eixos estruturantes da formação e se fazem 

presentes os pressupostos da formação profissional, os princípios e diretrizes, e os 

núcleos de fundamentação além de também estabelecer as matérias básicas para uma 

formação de qualidade baseada no princípio da interdisciplinaridade, conforme 

ABEPSS (1996, p. 07) “caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de 

formação profissional”. 

2.2. - Diretrizes Curriculares:  

Estes princípios definem as diretrizes curriculares da formação 

profissional, que implicam capacitação teórico-metodológica, ético-

política e técnico operativo para a: 

1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade;  
2. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 

contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 

apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país;  

3. Apreensão do significado social da profissão desvelando as 

possibilidades de ação contidas na realidade;  
4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao 

Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular respostas 

profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre público e privado; 
 5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 

previstas na Legislação. Profissional em vigor (ABEPSS, 1996, p. 07). 

As Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social trouxeram para a categoria 

uma forte sistematização de seus objetivos bem como seus deveres. Direciona ainda, os 

elementos que constituem a profissão atualmente, e estabelecem parâmetros para a 

compreensão da necessidade de atualização e avanço acerca do estágio supervisionado, 

abrindo espaço para novas mediações e possibilidades de regulamentações.  

A formação é respaldada pelos direcionamentos da profissão, na verdade o 

esforço afim da melhoria deste momento da formação se faz necessário para equiparar a 

formação com a profissão. 

 Diante das produções analisadas é possível compreender quais assuntos 

dominaram os artigos relacionados com o estágio supervisionado em Serviço Social, e 

como as diretrizes se fazem presentes intrinsicamente nas análises das contribuições da 

categoria; as análises começaram pelos CBAS 2013 que ocorreu em Águas de Lindóia, 

no estado de São Paulo, com o tema “Impactos da crise do capital nas políticas sociais e 

no trabalho de assistentes sociais”e contou com 28 produções acerca do estágio 

supervisionado em Serviço Social. Destas 28 produções, 21,46% abordavam como tema 
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central a supervisão direta de estágio em Serviço Social, estes artigos apesar de não ser 

a maioria abordam com profunda similaridade o processo de supervisão direta como 

sendo uma relação indissociável entre supervisão de campo, acadêmico e estagiário. 

Nobre (2016, p. 07), afirma: 

Entendemos que o Estágio Curricular constitui um momento de 
aquisição e consolidação de conhecimentos e habilidades essenciais ao 

exercício profissional. O Estágio Supervisionado em Serviço Social é 

um lócus especial na formação profissional do Assistente Social. É um 
espaço de articulação e síntese entre os debates teórico-metodológico, 

ético-político e técnico-operativo e incorpora um peso específico no 
processo de ensino e aprendizagem da profissão. 

 Apesar de haver precarizações acerca da supervisão direta, como o excesso de 

demandas e a dificuldade em aplicar os espaços de reflexão necessários neste processo,é 

possível perceber que os artigos analisam os processos, cada um na perspectiva adotada, 

porém com a mesma compreensão sobre este ser um momento privilegiado para 

qualquer um da tríade, como destaca Coelho (2010, p. 06): 

O estágio mesmo apresentando dificuldades sempre contribui para o 

aprendizado profissional devido proporcionar: o aperfeiçoamento das 
habilidades profissionais como a observação sistemática, o 

relacionamento profissional tanto com os usuários quanto com toda a 

equipe técnica; a realização de procedimentos práticos próprios da 

atuação profissional do assistente social; estabelece a interação entre 
teoria e prática; ampliação da compreensão a respeito dos 
compromissos profissionais e da postura ética. 

Ainda nas produções do CBAS 2013, 79% abordam o estágio supervisionado em 

seus contextos históricos, mas desta vez diferente do CBAS 2010 que abordava bastante 

os marcos e regulamentações. Nos CBAS 2010 os artigos que abordavam o estágio 

supervisionado em sua constituição teórica apontavam seus estudos para a conjuntura 

política em que o ensino superior se estabelece no Brasil, a partir dos anos 1990, aonde 

(fato muito abordado nos artigos) o neoliberalismo começa com um processo de 

reestruturação do Estado, com a desregulamentação das relações econômicas e também 

sociais, o que é o produto da política neoliberal.  

Segundo Gonçalves (2010, p. 09) “Com o esgotamento dos anos dourados, o 

neoliberalismo passa a ganhar espaço”. Esta conjuntura neoliberal impacta o ensino 

superior e consequentemente foi preciso haver organização e luta de categorias para 

combater a precarização do ensino. Os artigos que abordam a política neoliberal como o 

principal motivo para as precarizações do ensino superior acabam em um ponto em 
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comum, ponto este que sempre dá início as discussões acerca do estágio supervisionado, 

pensar nas respostas aos desafios postos ao estágio em Serviço Social, Santos (2010, p. 

02) concluí: 

Assim, pensar uma formação acadêmico-profissional sólida capaz de 

dar respostas aos desafios postos pela ofensiva capitalista atual, 

significa pensar esta formação sem fragmentações de nenhuma ordem 
em nenhum de seus aspectos, nesse sentido, o estágio não deve ser 

uma instância apartada da formação teórica e ético-política do alunado 

de Serviço Social, direcionando-se instâncias para apreender a teoria e 
outras para o ensino da prática. 

 Desta forma, o projeto ético-político do Serviço Social, que foi uma construção 

sócio histórica e coletiva da categoria, possibilitou todas as regulamentações que o 

estágio supervisionado passou. Ou seja, os artigos ao invés de focarem nas leis e 

regulamentações, focam no período histórico que sucede os avanços na formação 

superior no Brasil. Este é um ponto importante no CBAS 2013, é perceptível que as 

análises estão mais profundas, porque é justamente isso que parece ser a preocupação da 

categoria que estava ali produzindo academicamente, ampliar a discussão acerca do 

tema.Lima (2013, p. 06) afirma: 

O estágio supervisionado é um marco para a formação profissional e 
tem como finalidade, proporcionar um momento de reflexão crítica da 

profissão, complementando assim os conhecimentos adquiridos na 
academia/universidade, o que acarretará uma formação mais completa. 

 Outro ponto bastante importante é o aumento das produções dos CBAS 2010 

para CBAS 2013, enquanto o primeiro contou com 19 produções acerca da temática, o 

segundo contou com 28 produções; isto se deve ao fato da conscientização da 

importância do aprofundamento das discussões para que assim o avanço dos processos 

que envolvem a formação em Serviço Social esteja nas mãos da categoria. Neste 

sentido, Barros (2013, p. 03) destaca que: 

No processo de formação profissional em Serviço Social, a disciplina 

de Supervisão de Estágio, concomitante a realização do estágio 

supervisionado, em observância às etapas e ou períodos cursados, 
permite avançar na construção de competências e habilidades técnico- 

operativas, mediada por um processo de acúmulo dos fundamentos 

teórico-metodológicos compreendidas numa relação intrínseca ao 
conteúdo ético-político que confluem no adensamento adquirido pela 
profissão nos últimos anos. 

As análises dos artigos publicados no Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais – CBAS 2016 que ao total, somam 26 artigos, não poderiam ser mais 
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conclusivos acerca das análises dos CBAS anteriores, respectivamente 2010 (que 

contou com 19 artigos acerca do tema) e 2013 (com 28 artigos); pois se trata de um 

congresso que finaliza uma linha do tempo que se completa diante dos avanços 

científicos da categoria. Enquanto os artigos dos CBAS 2010 abordam mais as recentes 

regulamentações acerca do estágio supervisionado,os CBAS 2013 abordam o processo 

de supervisão direta em maioria de suas publicações, e o CBAS 2016 traz análises 

muito mais precisas diante destas duas esferas.  

É perceptível que o fechamento das análises das publicações acerca do estágio 

supervisionado em Serviço Social, nos três últimos CBAS, entrega um amadurecimento 

acadêmico da categoria, uma maior atenção as publicações e principalmente – uma 

tomada de consciência acerca do poder da categoria em relatar seus próprios avanços e 

precarizações e de como o aumento das produções cientificas da categoria precisa ser 

sempre crescente.  

 Além do amadurecimento acerca do tema diante dos artigos, não se pode deixar 

de analisar também o momento aonde este evento aconteceu.O CBAS 2016 ocorreu 

entre os dias 05 e 09 de setembro de 2016, na cidade de Olinda no Estado de 

Pernambuco, este congresso teve como tema os 80 anos do Serviço Social no Brasil – 

“A certeza na frente e a história na mão” contando também com os 60 anos de ABEPSS 

e 20 anos das Diretrizes Curriculares; este CBAS traz consigo a comemoração da 

consolidação e avanço da profissão no Brasil.  

 Outro ponto importante a ser destacado nestes artigos dos CBAS 2016 é que 

houve assuntos novos a serem analisado, um deles é o Estágio Curricular não 

obrigatório que representa 3,7% dos artigos, estes lidam com estudos de casos nos 

âmbitos que os ocorrem, e que também se torna um momento importante para a 

formação; apesar de não ter caráter obrigatório este também é um momento de 

associação da teoria com a prática na formação do Serviço Social. 

As análises dos artigos dos ENPESS iniciam-se a partir do ENPESS 2010 que 

ocorreu no Rio de Janeiro, cujo teve como tema “Crise do Capital e Produção do 

Conhecimento na Realidade Brasileira: pesquisa para quê, para quem e como?” e trouxe 

consigo um grande sentimento de mudança e consolidação destas.Neste evento foi 

consolidado os GTPs (Grupos Temáticos de Pesquisa) que vem como uma estratégia 
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nova afim de contribuir com a identificação dos pesquisadores com seus temas de 

pesquisa.  

O ENPESS 2012, que ocorreu em na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais, 

teve como tema “Serviço Social, acumulação capitalista e lutas sociais: o 

desenvolvimento em questão” e trouxe em suas produções, no geral, um sentimento de 

desejo de avanço diante das dificuldades advindas do capitalismo. As produções sobre 

estágio supervisionado totalizaram em 27, e possui uma forte corrente de seriedade 

acerca das dificuldades dos processos do estágio. Entre todos os eventos analisados, os 

artigos deste evento são os que possuem forte direcionamento a instrumentalidade da 

supervisão de estágio, em quais são as dificuldades para o enfrentamento das questões 

sociais por meio do processo de formação do assistente social. Segundo Almeida (2012, 

p. 07): 

O Serviço Social é uma profissão que se apóia em um projeto ético-

político que o habilita a formular respostas profissionais às múltiplas 

expressões da questão social que se colocam como demandas nos mais 
diversos espaços institucionais. (Id.,2005) 

No entanto, o fazer diário do profissional de Serviço Social vem nos 

mostrar que é necessária a articulação teórico-metodológico como 
ponto de partida para o desvelamento da realidade aliado a dimensão 

ético-politico numa postura crítica e de compromisso para com a 

garantia de direitos de seus usuários e uso da dimensão técnico-
operativa na perspectiva de construir habilidades e atitudes que 

contribuem para dar respostas às demandas societárias.  

O ENPESS 2014 aconteceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e teve 

como tema: “Lutas sociais e produção do conhecimento: desafios para o Serviço Social 

no contexto de crise do capital”. O evento contou com 23 produções sobre estágio, e ao 

analisar os artigos, percebe-se que as produções em sua maioria falam sobre a 

supervisão de estágio supervisionado em Serviço Social, tanto a acadêmica quanto a de 

campo, e os processos de formação que compõem este momento do estágio, o que esses 

artigos possuem em comum é um norte necessário – traçar objetivos do estágio 

supervisionado frente aos possíveis embargos neste caminho. 

 É evidente que apesar de haver um conteúdo bastante similar diante de uma 

mesma linha de pesquisa, os artigos se diferenciam principalmente pelas 

particularidades geográficas, isto é, tratando de demandas específicas do funcionamento 

das IES (Instituição de Ensino Superior). Sabemos que apesar de estarmos dentro do 

guarda chuva do estágio supervisionado – marcos, regulamentações e a própria lei 
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nacional do estágio, este momento se constituí também a partir dos sujeitos (supervisor 

acadêmico, de campo e aluno). De acordo com Lima (2013, p. 04): 

Quanto ao supervisor de campo, será ele a peça fundamental para que 

o graduando tenha bastante clareza da prática profissional, as 
expectativas com relação a este é que seja um profissional que esteja 

preparado adequadamente para receber o aluno-estagiário e que este 

proporcione uma reflexão junto com o supervisionado sobre a prática 

profissional. Quando isto não ocorre de modo satisfatório acaba 
comprometendo de certa forma o exercício profissional do acadêmico. 

Já com relação ao acadêmico são atribuídos a este o desenvolvimento 

de uma atividade interventiva por este realizada, a partir de sua 
própria vivência dentro da instituição onde se está inserido. 

As produções de todos os ENPESS analisados (2010,2012,2014 e 2016) por 

outro lado, possuem em geral um caráter mais interventivo, pois foi possível concluir 

que em sua maioria,as produções estavam interessadas em traçar objetivos do estágio 

supervisionado e compreender o papel do profissional em assumir ou não o 

compromisso da supervisão do mesmo. Conforme sugere Januário (2016, p. 03): 

Neste sentido, pode-se dizer que a formação profissional em Serviço 
Social compreende múltiplas dimensões, e dentre elas, ressalta-se aqui 

a relação e o papel do estágio curricular com a formação acadêmica. O 

estágio caracteriza-se como espaço ímpar na articulação entre teoria e 
prática, um dos momentos onde deve materializar-se e implementar-se 

marcos legais como o Código de Ética Profissional e o direcionamento 
do Projeto Ético Político e Profissional do Serviço Social. 

 Apesar de entender que as produções possuem diferentes conteúdos por si só e 

que é possível notar ainda mais diferenças quando separamos por evento, também é 

muito evidente que todas essas produções têm o mesmo objetivo: enriquecer o debate 

acerca do estágio supervisionado em Serviço Social; apontando falhas, acertos, avanços 

e possíveis retrocessos, trazendo para o âmbito acadêmico o momento do estágio, 

reforçando que de fato a teoria e a pratica são indissociáveis. De acordo com Souza 

(2006, p. 154): 

Sintetizando, a afirmação de que a teoria é um modo de ler e 
interpretar a realidade implica afirmar que a teoria tem como locus de 

atuação a prática, possibilitando transformações e se alimentando da 

mesma. Enfim, teoria e prática formam uma unidade, apesar de suas 
diferenças. 

Nos artigos dos CBAS (2010, 2013 e 2016) e dos ENPESS (2010, 2012, 2014 e 

2016) observa-se de forma contundente uma preocupação acerca do estágio 

supervisionado em Serviço Social, apesar de não se ter conteúdo hegemônico é possível 
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observar os avanços e as preocupações da categoria. É importante ressaltar que são 

nestes encontros da categoria que se debate as necessidades e as possibilidades dos 

avanços da mesma. Ou seja, as produções por mais, que às vezes, não possuam 

conteúdo hegemônico e tendo o mesmo tema de fundo, possui em comum o poder de 

intervenção, que somente as produções acadêmicas podem acrescentar a categoria do 

Serviço Social.  

Por este motivo, se faz necessário valorizar e ter um olhar investigativo acerca 

do estágio supervisionado em Serviço Social, pois é nele o início do compromisso 

profissional que precisa preencher os assistentes sociais, este compromisso esta pautado 

no Projeto Ético-Político, como destaca Silva (2010, p. 03): 

O compromisso ético-político dos assistentes sociais no processo da 
formação profissional tem buscado capacitar o estagiário a 

desenvolver suas atividades de maneira critica de forma a intervir na 

realidade social a partir do conhecimento do contexto histórico e 
conjuntural. 

Os artigos sobre estágio supervisionado no ENPESS 2010 assumem um 

direcionamento um pouco diferente dos artigos dos CBAS (2010, 2013 e 2016); já foi 

citado que o caráter de intervenção dos artigos do ENPESS é bastante presente, com 

isso é possível notar muitos artigos que relatam a experiência do estágio de forma 

especifica, por exemplo, “A experiência do Estágio Supervisionado no CRAS da 14º 

região”. A citação de um exemplo é importante para situar que estes artigos não perdem 

seu valor científico para este trabalho, mas que procuram identificar e analisar o estágio 

a partir de um âmbito específico, muitas vezes com projetos ou pesquisas aonde alunos 

e professores cooperam para a construção do artigo.  

Este perfil está presente em 21% dos artigos, que em sua totalidade somam 23, 

os outros 79% dos artigos estão divididos em duas categorias que já foram vistos: 

Serviço Social e o Estágio Supervisionado e Serviço Social e a Supervisão Direta. No 

primeiro eixo descrito é possível encontrar um ponto forte em comum nos artigos, eles 

perpassam pela história da categoria, explicando como o Serviço Social e o estágio 

supervisionado se entrelaçam para este momento da formação, sempre deixando o leitor 

próximo do que significa este momento para a profissão. Noronha (2016, p. 05) afirma 

que “O processo de supervisão se configura como um momento ímpar na formação 

profissional dos assistentes sociais”. 



56 
 

Sobre o Serviço Social e a Supervisão Direta, há uma grande perspicácia da 

categoria em procurar proporcionar aos alunos a plenitude correta deste momento, e isto 

se faz possível com estes professores responsáveis pela supervisão, engajados em 

produzir sobre o assunto para que assim possam identificar problemas e situações 

vigentes no estágio. Conforme destaca Souza (2012, p. 05):  

A supervisão direta exige dedicação de tempo específico para sua 
realização, mas ao mesmo tempo, ela pode ocorrer na relação diária 

entre supervisor e estagiário: “Olha a supervisão, ao meu ver, ela é 

diariamente com o estagiário, se tiver que discutir o caso, se tiver 

necessidade de compreender a gente senta e discute o caso" (...) Este 
momento é de suma importância, pois ao dar a supervisão, o 

profissional também tem a oportunidade de refletir praxiologicamente 

sobre o cotidiano. “(...) a supervisão é um momento muito exigente, 
para quem se interessa e quer que o estagiário aprenda (..) eu sempre 

digo assim, um dia alguém me acompanhou, alguém me acolheu”. 

(E1. p.9 L.300-304 – 2012). Nesse sentido, o aluno possui o papel de 

estimular diferentes momentos de análise, pois possuem uma atuação 
significativa no campo, levando conhecimentos e questionamentos 
sobre a realidade. 

O ENPESS 2012 é o congresso que menos se falou em estágio supervisionado, o 

motivo carrega sua importância, pois o tema central do encontro se pautou na criação da 

ABESS (Associação Brasileira de Escolas em Serviço Social) em 1946. Inicialmente se 

estabelece como uma entidade afim de contribuir para os interesses da categoria. Em 

1979 passa a coordenar e articular o projeto de formação profissional tornando-se 

Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social e finalmente, na segunda metade da 

década de 1990 torna-se, a então hoje conhecida, Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) que carrega a mudança que compreende que 

ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis no processo de formação acadêmica.  

Explica-se então o porquê que os números dos artigos sobre estágio 

supervisionado em Serviço Social caíram em relação a todos os outros congressos 

analisados. O número de produções acerca do tema neste congresso foi de apenas 11 

produções, e há mais um fato curioso, absolutamente 100% dos artigos trata sobre a 

supervisão em estágio supervisionado, e pode-se perceber, ao ler os artigos, o grande 

teor de intervenção que problematizam elementos da supervisão em estágio. 

No geral das análises, os artigos referentes à Supervisão Direta representam 70% 

das produções, e norteiam as dificuldades deste processo como a alta demanda de 
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trabalho, já que as responsabilidades da supervisão se somam as responsabilidades do 

âmbito profissional. 

Já os 30% restantes trazem um olhar sobre a Supervisão Acadêmica, que somam 

às problematizações, já que estes supervisores precisam lidar não só com a supervisão 

em si e seus planos de aulas nas universidades; mas também a grande dificuldade que é 

a distribuição das vagas, que precisam se dispor de maneira justa entre alunos que 

trabalham, e também com a preferência dos alunos em relação aos âmbitos profissionais 

que irão se inserir.  

Os desafios da supervisão de estágio em Serviço Social não são padronizados, já 

que se dão nos desdobramentos deste processo. Desta forma, é importante ressaltar que 

o intuito não é numerar os desafios, mas sim compreender que as produções têm um 

caráter poderoso acerca dos possíveis avanços que visam, e que a discussão sobre o 

estágio se mantém sempre benéfica, como destaca Oliveira (2016, p. 02): 

Sendo assim, observa-se a necessidade de indagações acerca do 

Estágio Supervisionado uma vez que, o mesmo configura-se como 
lócus de apropriação da prática profissional dos futuros/as Assistentes 

Sociais e o modo em que ele está sendo capacitado para enfrentar o 

mercado de trabalho e formular respostas aos usuários de seus 
serviços. 

O ENPESS 2014 contou com 23 artigos sobre estágio supervisionado em 

Serviço Social, e trouxe uma consolidação dos temas discutidos, isto porque 97% dos 

artigos publicados discorrem sobre Serviço Social e o estágio supervisionado, ou seja, o 

caráter de análise do histórico da consolidação da profissão junto a este momento da 

formação é amplamente explorado nestes artigos. Trazem uma similaridade com os 

CBAS de 2013 e 2016 que em sua maioria analisam os processos do estágio em Serviço 

Social. 

O ENPESS 2016 aconteceu em Ribeirão Preto com o tema “20 anos de 

diretrizes curriculares, 70 de ABEPSS e 80 de Serviço Social no Brasil. Formação e 

Trabalho profissional - reafirmando as diretrizes curriculares da ABEPSS” e se conecta 

perfeitamente com as transformações que são notáveis no processo de análises das 

produções acerca do estágio supervisionado em Serviço Social expostas até aqui, e isto 

é evidente, pois é como se os avanços dos dois congressos analisados durante os anos 

propostos se somassem em termos de maior apreensão acerca da supervisão acadêmica 

e direta do estágio em Serviço Social.E quais foram essas transformações? 
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As transformações em torno do debate sobre estágio supervisionado é um dos 

maiores pontos a serem explorados por este trabalho, e se expressam diante dos relatos 

de assistentes sociais diante de seus campos de estágio e os relatos de supervisão, sendo 

as contribuições acerca do debate do estágio supervisionado em Serviço Social. 

A partir das análises do ENPESS 2016 que contaram com 19 artigos acerca do 

estágio supervisionado, todos focando na supervisão (mesmo quando não exposto no 

titulo), ficou mais evidente o porquê da maioria dos artigos lidarem com a supervisão. 

Depois de tantos congressos e artigos analisados, quando chegou o ponto de analisar o 

ENPESS 2016, muitas coisas já estavam claras no processo de análise, bem como a 

importância dos relatos de supervisão para a compreensão de que sim, o Projeto Ético 

Político e a garantia das diretrizes curriculares estão garantidos no processo de formação 

atual, mesmo relatando dificuldades ou apenas discorrendo historicamente sobre os 

processos, ficou evidente que a categoria não falha com seus objetivos e luta contra 

corrente. 

Estas assumem mais uma atividade na vida destes supervisores de estágio, além 

das demandas do próprio processo, eles ainda se debruçaram na contribuição científica e 

compõem a importância do estágio, bem como, a possibilidade de estudos acerca da 

temática que abrem caminhos para avanços. 

Assim sendo, as contribuições no âmbito do estágio supervisionado foram 

identificadas a partir das análises dos artigos como formas de enfrentamento das 

dificuldades do cotidiano, reforçadas nos relatos de supervisão em estágio em Serviço 

Social. Estas contribuições geram novas possibilidades do pensar social e possibilita a 

identificação dos valores do Projeto Ético-Político, se estabelecendo nas ações contidas 

na realidade social. Segundo Coutinho (2016, p. 06): 

É a partir da exposição destes importantes dados que compreendemos 

a necessidade de discutir a formação do profissional do Serviço Social 

brasileiro, construindo e afirmando um processo que respalde a 

atuação ética, eficiente e comprometida com a classe trabalhadora e 
com um novo projeto societário. 

 Entender a contribuição científica da categoria a partir dos artigos dos encontros 

CBAS e ENPESS aqui analisados, é se assegurar do comprometimento da categoria do 

Serviço Social em não só viver as contradições do capital, mas ainda relatá-las, afim de 

alavancar os avanços, enaltecer as diretrizes, regulamentações e contribuir com uma 
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formação comprometida com nossa legislação profissional. Passar por essas análises é 

ter a plenitude da gratidão aos assistentes sociais que acumulam não só as demandas da 

profissão, mas também do processo de supervisão e ainda contribuem cientificamente 

para que seja assegurado um Serviço Social comprometido com os valores postos para 

os alunos, enquanto estudantes e reforçados por profissionais.  

Já, o restante dos artigos, que representam apenas 3% da totalidade se divide em 

Serviço Social e Saúde, Serviço Social e Assistência e Serviço Social no âmbito 

jurídico, cada tema com artigos presentes. Sendo assim, todos os ENPESS e CBAS aqui 

estudados, somaram 153 artigos que foram analisados à fim de construir e responder ao 

objetivo deste trabalho. 

3.3 As Convergências e Divergências das Produções da Categoria Acerca do 

Estágio Supervisionado 

QUADRO 1: CBAS 2010 – Divergências e Convergências nos artigos sobre estágio 

supervisionado. 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

Nos âmbitos em que abordam as 

dificuldades do Estágio Supervisionado. 

Universidade, Hospitais e Âmbitos 

Jurídicos. Ex: Secretárias, Centro 

Educacionais de cumprimento de Medida 

Socioeducativa. 

 

As dificuldades relatadas em cada campo 

de Estágio literalmente divergem, tem o 

pano de fundo similar já que as 

precarizações do processo têm aspectos 

em comum, mas em suma divergem, pois 

são específicos daquele processo de 

Estágio. 

 

Divergem geograficamente, artigos de 

alguns pontos do Brasil. Este fato é 

importante, pois geograficamente 

divergem também as precarizações dos 

processos. 

 

Ao abordar a reforma curricular do 

Serviço Social 

 

Abordar regulamentações e leis acerca do 

Estágio Supervisionado. 

 

Definir Estágio Supervisionado como de 

suma importância para a formação 

profissional do Assistente Social. 

 

Abordar dificuldade que o Supervisor de 

campo sofre. 

 

Abordar dificuldade que o Supervisor 

acadêmico sofre. 

 

No avanço de produções acerca do 

Estágio Supervisionado, com o 

surgimento da PNE na luz das diretrizes 

curriculares e as leis e resoluções. 

 

Ao tratar a Supervisão de Estágio 

Supervisionado com atenção. 
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QUADRO 2: CBAS 2013 – Divergências e Convergências nos artigos sobre estágio 

supervisionado.3 

                                                             
3 No que diz respeito às divergências dos artigos dos CBAS 2013 foi difícil encontrar, pois eles 
têm muito em comum e poucas diferenças de pensamento ou linhas de pesquisa, no geral estes 

artigos lidavam com o Estágio por uma mesma lente. Aponto que isto se dá ao amadurecimento 

da discussão do tema na categoria. 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

 

Os artigos acabam divergindo no que diz 

respeito aos modos de estudo de caso.  

 

Ex: Alguns destacam ambientes de estágio 

como hospitais e outros não destacam o 

ambiente e sim os produtos daquele 

processo como o relatório de estágio.  

Ao abordar a política neoliberal como 

causa da precarização do Ensino Superior. 

 

Ao afirmar que Supervisão direta de 

Estágio é indissociável com supervisão de 

campo e estagiário. 

 

Ao trazer aspectos pertinentes ao processo 

de formação profissional como a 

experiência da supervisão direta. 

 

Ao compreender Estágio como momento 

de suma importância para formação 

Profissional. 

 

Ao compreender Estágio como um 

momento de privilegio para o aluno pois 

este tem a dimensão da profissão a partir 

do primeiro contato que se dá a partir do 

Estágio. 

 

Geograficamente, a maioria dos artigos é 

de relatos de Minas Gerais, Interior de São 

Paulo e um de Salvador. Sendo eles em 

sua maioria da região Sudoeste do Brasil. 
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QUADRO 3: CBAS 2016 – Divergências e Convergências nos artigos sobre estágio 

supervisionado. 4 

 

QUADRO 4: ENPESS 2010 – Divergências e Convergências nos artigos sobre 

estágio supervisionado 

                                                             
4 O relatório de estágio é um documento com teor de avaliação aonde o aluno descreve seu 

âmbito de estágio e como o Serviço Social se insere. O Projeto de intervenção também possui 

teor de avaliação, é composto como um projeto cujo aluno coloca em prática para contribuir 

com o espaço que lhe acolheu, é um documento que visa trazer o olhar interventivo deste aluno. 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

 

Este CBAS é o único que conta com 

produções sobre o Estágio não 

obrigatório. 

 

Discorre sobre a importância do 

comprometimento do projeto ético 

político no Estágio não obrigatório.  

 

Ao abordar o processo de docência no 

Estágio Supervisionado com mais 

veemência. 

 

Ao compreender a importância do Estágio 

Supervisionado mesmo quando não tem 

caráter obrigatório.  

 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

 

Ao analisar o Estágio Supervisionado a 

partir de âmbitos profissionais e a 

experiência de Estágio nestes locais. 

 

Em discorrer sobre as experiências vividas 

no campo de Estágio, por alunos e 

supervisores. 

 

Ao citar os objetos interventivos deste 

processo, como o relatório de Estágio e 

Projeto de Intervenção. 

 

Ao abordar o processo de docência no 

Estágio Supervisionado com mais 

veemência. 
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QUADRO 5: ENPESS 2012 – Divergências e Convergências nos artigos sobre 

estágio supervisionado 

 

QUADRO 6: ENPESS 2014 – Divergências e Convergências nos artigos sobre 

estágio supervisionado 

 

 

 

 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

 

No menor número de produções, se 

distinguindo da média de 20 produções. 

 

 

Ao se dividir em tratar Supervisão Direta 

e Supervisão acadêmica 

 

Ao tratar com importância a Supervisão 

do Estágio Supervisionado em Serviço 

Social. 

 

Divergem nos seguintes pontos Convergem nos seguintes pontos 

 

Ao abordar o processo de docência no 

Estágio Supervisionado com mais 

veemência.   

 

Ao abordar uma maioria significativa nas 

produções. 

 

Ao relatar com mais vigor os processos da 

Supervisão Acadêmica. 

 

 

Ao compreender o Estágio como um 

momento de suma importância na 

formação acadêmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e o Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social, respectivamente CBAS e ENPESS possuem uma 

diferença interessante, no primeiro temos um caráter mais analítico e no segundo um 

caráter mais interventivo e é por este motivo, que a diferença metodológica confere a 

este estudo, diferentes abordagens analíticas nas produções do Serviço Social. 

Após o levantamento bibliográfico e as análises feitas, foi necessário parar um 

pouco e para compreender o que de fato foi assumido no fim destas análises.A busca 

teve como finalidade olhar para o estágio supervisionado em Serviço Social, 

compreender a sua história e sua importância no processo de formação profissional, 

evidenciando marco regulatório. 

 Com este processo, foi possível concluir que estudar o estágio supervisionado 

não basta se basear apenas em documentos, mas sim associá-los com as produções 

acadêmicas; logo é necessário se debruçar um pouco mais. Os levantamentos não foram 

fáceis, pois o primeiro passo foi encontrar, em tantos artigos pontos em comum. Ler e 

apreender aquele conteúdo, para assim poder passá-lo para este trabalho, sendo esta a 

parte que gerou mais inquietações. 

As conclusões não foram ruins e nem difíceis, muito pelo contrário, com a 

percepção do que a categoria escreve sobre o estágio foi possível interligar este 

conteúdo com o que temos de documentos oficiais acerca do mesmo (leis, 

regulamentações, etc.) e por fim, compreender que a contribuição da categoria acerca de 

suas produções para com o estágio supervisionado é o que move este ciclo de – 

discussão, identificação e avanços. Foi este o ciclo que se compreende ao final das 

análises, não tem um começo, nem meio e nem fim estabelecidos, por isso um ciclo. 

A categoria do Serviço Social continua discorrendo sobre precarizações e 

avanços em suas produções após o estágio em Serviço Social já ser regulamentado, pois 

não são as regulamentações que constituem o processo de estágio supervisionado, mas 

sim a construção deste processo nos desdobramentos do dia-a-dia, relatados por 

assistentes sociais que constituem as possibilidades de regulamentações, leis e marcos 

regulatórios. 
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Percebe-se ao analisar, que é porque os desdobramentos deste processo na 

prática (que ainda aqui não se desassocia da teoria) são o néctar dos avanços já feitos até 

hoje, e principalmente os que ainda estão por vir. 

As análises das produções se iniciam em 2010, e atualmente em 2019, se 

contarmos que os primeiros artigos discorrem sobre processos daquele ano de 2010 com 

reflexos de ao menos do ano anterior e que as análises estão sendo feitas agora, temos aí 

quase uma década para a possibilidade de refletirmos o que esta categoria teve a dizer 

sobre o estágio em Serviço Social. 

Diante dos objetos analisados: o Serviço Social e o estágio supervisionado, 

resoluções, diretrizes e a Política Nacional de Estágio; percebe-se que a profissão 

compreende os caminhos necessários para a formação de bons assistentes sociais, 

entende que diante da conjuntura aonde este aluno se insere, são necessárias soluções 

que abrangem todas as possíveis dificuldades do cumprimento do Projeto Ético-Político 

que se faz presente mesmo ainda na graduação. 

 Entender uma categoria como o Serviço Social é passar sob sua trajetória, 

estando ciente de que é uma profissão que quebra barreiras, seja em seus Códigos de 

Ética ou na luta da categoria, no perfil dos profissionais, no compromisso com a classe 

trabalhadora e com a luta contra questão social que nasce das vertentes do sistema 

capitalista. Uma profissão que prevê a formulação e a implantação de políticas públicas, 

políticas sociais e que está sempre trilhando caminhos na efetivação da luta por direitos 

não poderia não ter um olhar crítico sobre a formação de seus profissionais. 

As regulamentações e orientações sobre Estágio e Supervisão 
conformam um marco regulatório importante para a formação e para o 

exercício profissional, podendo ser expressos tanto nos documentos e 

nas normativas do Ministério da Educação (MEC), como nas 
normativas de competência das entidades de fiscalização- A 

SUPERVISÃO DIRETA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL  

(neste caso o Conjunto CFESS-CRESS), bem como da ABEPSS, que, 

portadora de natureza acadêmico-científica, tem a tarefa de instituir e 
coordenar a direção política da formação em intrínseca relação com o 

exercício profissional e com a organização política dos/as assistentes 
sociais. (CFESS, 2014, p. 07). 

Com as regulamentações acerca do estágio aqui citadas, Lei 11.788, Resolução 

533 CFESS, PNE da ABEPSS e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, foi possível 

analisar e compreender a necessidade de cada normativa para a efetivação de uma 

formação de qualidade e com total consonância com O Projeto Ético-Político, bem 
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como seus instrumentos teóricos metodológicos e o compromisso com o cumprimento 

das normativas do estágio em Serviço Social. Associando o momento do estágio com a 

formação em sala de aula e na totalidade da universidade – ensino, pesquisa e extensão, 

fica evidente que apesar de lutar diariamente com a precarização de absolutamente 

todos os direitos previstos na constituição de 1998, que é vigente na sociedade atual, o 

Serviço Social vem conseguindo se aperfeiçoar cada dia mais. 

 Os marcos legais do estágio supervisionado mostra a real forma aonde a 

categoria se debruça sob os interesses de uma formação de qualidade, que procura 

formar profissionais conscientes não somente de garantir o acesso a direitos mas 

compreender seus deveres perante a profissão, e ao que move todos os assistentes 

sociais comprometidos com a profissão, a construção de uma sociedade que respeite as 

diferenças, pense em direitos com equidade e que rompa com qualquer adversidade na 

concretização dos direitos sociais. 

As produções presentes nos eventos CBAS e ENPESS foram importantes para a 

ampla compreensão do tema, se inteirar sobre o que a categoria está produzindo acerca 

do estágio supervisionado é sem dúvidas compreender que,ele em conjunto do Serviço 

Social como discutido neste trabalho, é parte crucial do processo de formação de um 

bom profissional. Sendo assim, sempre será um objeto de discussão e construção, além 

de aprimoramento contínuo que se adapte as novas formas de avanço e construção. 
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