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Resumo: O presente artigo integra os resultados de nossos estudos investigavos, que teve 
como objeto de estudo: os desafios do Estágio Supervisionado para formação profissional em 
Serviço Social. Está estruturado em três partes: a primeira traz reflexões acerca das das 
normativas do estágio e sua configuração para a formação profissional em Serviço Social. A 
segunda enfatiza a supervisão enquanto elemento indissocíavel do estágio, bem como 
problematiza suas particularidades para o exercício profisisonal. Por fim, tece as considerações 
finais, sintetizando elementos para reflexões acerca da importância do Estágio Supervisionado 
a partir de uma perspectiva crítica, com direção social e resistindo às formas de precarização 
de sua realização que pode interferir nos rumos da formação profissional.      
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1. INTRODUÇÃO 

Ensino e formação são elementos imprescindíveis para todas as 

profissões, pois, são eles que permitem um saber diferenciado. Nesse espaço 

de construção, o sujeito se apropria de um saber e adquire conhecimentos 

pertinentes a área escolhida, de modo que o possibilite desenvolver atividades 

com qualidade profissional em sua vida futura. No Serviço Social, é explícito 

que os fundamentos teóricos e metodológicos apropriados durante a formação 

cria condições necessárias para a imagem do futuro profissional, logo permite 

desvelar as contradições da sociedade presente num contexto sócio histórico 

marcado por intensas desigualdades sociais.  

Nesse espaço de contradições e desafios o acadêmico de Serviço Social 

se insere no estágio e assume o desafio deve se apropriar do conhecimento 

numa perspectiva histórico-dialética, buscando decifrar e compreender a 

realidade social para nela intervir de maneira crítica e propositiva. Logo, o 

desafio que se coloca neste espaço é o processo de supervisão, assunto que 

ainda tem sido objeto de inúmeros questionamentos por profissionais, alunos e 

inclusive docentes de Serviço Social.  
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2 As normativas de estágio e suas configurações para a formação 

profissional em Serviço Social 

Para Silva e Ribeiro (2016) o documento inicial que embasou o estágio 

em âmbito geral foi a Portaria n.1.002, de 29 de setembro de 1967. O 

documento estabelecia [...] “a necessidade de criar condições que 

possibilitasse o entrosamento empresa-escola, visando o aperfeiçoamento 

técnico-instrumental” (BRASIL, 1967). Todavia, é possível afirmar que a figura 

do estagiário neste período se inseriu nas empresas, numa lógica evidente de 

atendimento às necessidades do mercado de trabalho, como mão de obra 

barata.  

A partir do documento supracitado, se ampliou o número de instituições 

de ensino que passaram a suprir os interesses do mercado por meio da mão 

de obra barata, sem nenhum direito previsto e, de certa forma, foi o pontapé 

inicial que contribuiu para que estudantes fossem explorados por meio do 

estágio. Tal adoção, conforme menciona Silva (1987 apud SILVA; RIBEIRO, 

2016, p. 2) “favorece, na prática, a exploração dos estágios enquanto parcela 

do mercado de trabalho que pode ser manipulada de modo a fornecer mão de 

obra de baixo custo e fácil substituição e reposição”. 

Mais tarde, em 2008 foi aprovada a Lei nº. 11.788, que passou a ser 

reconhecida como Lei Geral do Estágio, com objetivo de coibir constantes 

violações quanto aos objetivos no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se 

de uma legislação, que afirma em seu Artigo 1°:  

 
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo [...] e em seu § 1° ressalta que ‘o estágio faz parte do 
projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 
educando’ (BRASIL, 2008)

3
.  

 

A partir de sua regulamentação, o estágio no ensino superior passou a 

ser visto como processo educativo, o qual é desenvolvido nos espaços sócio 

ocupacionais, visando à preparação dos acadêmicos para o trabalho e que, 

tanto o estágio obrigatório quanto o não obrigatório devem compor o Projeto 

Político Pedagógico do curso. Segundo a Lei Geral, o estágio curricular 
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obrigatório, é aquele definido no projeto pedagógico, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma; já o estágio não obrigatório é 

definido como o desenvolvimento de atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória (CFESS, 2008). 

Em Serviço Social o estágio supervisionado deve ser compreendido 

como processo pedagógico de ensino-aprendizagem, elemento síntese no 

campo da formação (ABEPSS, 1996). Tendo em vista que se trata de atividade 

em uma profissão regulamentada, é preciso considerar algumas normativas 

específicas como: a Política Nacional de Estágio (PNE, 2010), que se constitui 

a partir do compromisso com as Diretrizes Curriculares da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (1996) e a Resolução 

533/2008, do Conselho Federal de Serviço Social. Ambos os documentos 

constituem um projeto de formação profissional e de enfrentamento à 

precarização do ensino superior, além de contribuir de forma permanente na 

defesa da qualificação da formação pelas entidades representativas 

(CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). 

A Política Nacional de Estágio (PNE) preconiza o estágio como um, 

 
[...] instrumento fundamental na formação da análise crítica e da 
capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, 
que precisa apreender os elementos concretos que constituem a 
realidade social capitalista e suas contradições, de modo a intervir, 
posteriormente como profissional, nas diferentes expressões da 
questão social [...] (PNE, 2010, p. 11). 
 

Trata-se de um momento ímpar em que o aluno se aproxima dos 

sujeitos usuários, do trabalho interdisciplinar, dos instrumentos e técnicas que 

estruturam as dimensões do conhecimento que compõe a formação 

profissional. Nicolau e Santos (2016) compreendem ainda neste espaço a 

presença das competências e habilidades profissionais propostas pelas 

diretrizes que orientam os projetos curriculares da profissão. Os autores 

afirmam a relevância do estágio supervisionado no processo de construção das 

competências profissionais, visto que a partir da vivência o estagiário passa a 

ter conhecimento da importância de uma metodologia que fundamente a 

intervenção profissional. 

A Resolução n°533/2008, considera o estágio “[...] uma atividade 

curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no espaço 



 

sócio institucional, objetivando capacitá-lo para o exercício profissional” 

(CFESS, 2008). A inserção do aluno-estagiário em campo deve ocorrer no 

sentido que ele apreenda e interprete a realidade social através da observação 

cotidiana, além de visualizar a operação das dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa, no exercício profissional. Também, permite 

compreender a correlação de forças e de poderes determinantes no âmbito 

institucional, a partir de sua vivência e participação supervisionada pelo/a 

assistente social supervisor de campo. 

Ainda de acordo com a Resolução 533/2008, é responsabilidade da 

instituição de ensino por meio dos coordenadores de curso e de estágio entrar 

em contato com as instituições de campo em prol de abertura de campo de 

estágio, seja ele obrigatório e/ou não obrigatório, como determina o Artigo 14º 

da Lei n. 8.662/1993, que regulamenta a profissão de Serviço Social. Entre tais 

elementos a partir do início de cada semestre letivo, deverão encaminhar aos 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) de sua jurisdição, 

comunicação formal e escrita, através do credenciamento.  

Seguindo o conteúdo da Resolução, os responsáveis nas instituições 

de ensino terão determinado prazo para comunicar ao Conselho Regional de 

Serviço Social (CRESS) sobre a abertura de novos campos, sendo que o não 

cumprimento do prazo poderá gerar penalidades às instituições de ensino. 

Além disso, Lewgoy (2013) enfatiza que ambos os supervisores precisam 

averiguar se o campo oferece as determinadas condições básicas para o 

cumprimento do estágio supervisionado em conformidade com a Resolução 

CFESS nº. 493/2006, que dispõe sobre as “condições éticas e técnicas do 

exercício profissional do assistente social”. 

 

3 As particularidades da Supervisão de Estágio na formação profissional 

em Serviço Social  

A supervisão acadêmica e de campo fazem parte dos princípios da 

Política Nacional de Estágio da ABEPSS (PNE, 2010). No que se refere a este 

processo em sua totalidade, compreende-se por supervisão direta em Serviço 

Social, como atribuição privativa do assistente social. Assim sendo, é 

necessário que ambos os profissionais que irão tecer a responsabilidade 



 

estejam devidamente inscritos e ativos no Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS) de sua região, bem como estar em dia com suas responsabilidades 

junto ao órgão, conforme destaca o Art. 2° da Resolução n. 533 de 2008. 

 
A supervisão direta de estágio em Serviço Social é atividade privativa 
do assistente social, em pleno gozo dos seus direitos profissionais, 
devidamente inscrito no CRESS de sua área de ação, sendo 
denominado supervisor de campo o assistente social da instituição 
campo de estágio e supervisor acadêmico o assistente social 
professor da instituição de ensino (CFESS, 2008). 

  

A supervisão, na condição de atribuição profissional, contempla a 

dimensão formativa (GUERRA; BRAGA, 2009). Tal normativa considera que a 

supervisão direta de estágio em Serviço Social, se constitui como um momento 

ímpar dentro no processo de ensino e aprendizagem, pois, se torna síntese na 

relação teoria e prática, que possibilita o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias ao exercício profissional. 

A Resolução n. 533/2008, no que se refere à supervisão direta, o Art. 

6° apresenta algumas das atribuições a serem desempenhadas pelo 

Supervisor de Campo. Dentre elas: 

 
[...] a inserção, acompanhamento, orientação e avaliação do 
estudante no campo de estágio, em conformidade com o plano de 
estágio, elaborado em consonância com o projeto pedagógico e com 
os programas institucionais vinculados aos campos de estágio; 
garantindo diálogo permanente com o (a) supervisor (a) acadêmico 
(a), no processo de supervisão (CFESS, 2008). 
 

Nesse sentido, a supervisão de campo deve ocorrer por um assistente 

social devidamente habilitado e que exerça atribuições e competências, 

conforme a Lei de Regulamentação da profissão. Em hipótese alguma deverá 

ser desempenhada por outro profissional, ressaltando que qualquer prática em 

desacordo com esta referência pode configurar em exercício irregular da 

profissão, podendo o profissional sofrer as devidas penalidades estabelecidas 

pelo órgão jurídico normativo, responsável por fiscalizar o exercício 

profissional. 

Outro elemento essencial acerca da inserção do acadêmico em campo 

de estágio à supervisão é a necessidade da mesma ser operacionalizada em 

um local adequado, conforme estabelece a Resolução CFESS nº. 493 de 2006, 

que dispõe sobre as “condições éticas e técnicas do exercício profissional do 



 

assistente social”. Importante se faz ressaltar que a dimensão ética faz parte de 

todo processo de supervisão, pois este componente essencial aliado à 

dimensão teórico-metodológica norteia o exercício profissional. 

Supervisionar na concepção de Lewgoy e Scavoni (2002, p. 2): 

 
[...] é auxiliar o aluno no desenvolvimento de seu projeto político-
profissional. Envolve a contribuição para o desenvolvimento do senso 
crítico, do pensar autônomo, do saber indagar e problematizar e, 
consequentemente investigar, planejar e executar propostas 
qualitativas, na dinâmica das relações entre Estado, Sociedade Civil e 
Instituição (unidade de ensino e dos campos de estágio). 
 

Sendo o estágio o “lócus onde a identidade profissional do aluno é 

gerada, construída e referida, volta-se para o desenvolvimento de uma ação 

vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e 

sistematicamente” (BURIOLLA, 2001, p. 13). Ou seja, a partir das vivências, da 

observação, do acompanhamento de cada ação profissional e da participação 

no processo de trabalho é que se constituirá a identidade de um futuro 

profissional. Identidade essa, construída historicamente, por meio das relações 

sociais e da sociabilidade, como expressão de um ser que faz parte de uma 

sociedade e irá atuar sobre as expressões da questão social nela contida.  

Para Buriolla (2003), o processo de ensino-aprendizagem desenvolvidos 

no campo de estágio, deve compreender a supervisão como um momento 

privilegiado. Todavia, muitas vezes o que se observa no processo de estágio 

acaba sendo posturas de caráter instrumental, desconfigurando sua 

objetividade. Guerra e Braga (2009, p. 19) afirmam que essa atitude tem levado 

supervisores a referenciar o estágio como “prestação de serviços” e não como 

um momento privilegiado da formação profissional.  

Dessa maneira, o estágio aparece apenas como um momento de 

desenvolver atividades práticas e espaço para se obter um certo padrão de 

comportamento, treinamento e habilidades ao estagiário no intuito de construir 

sua identidade profissional. A respeito desse desafio, Buriolla (2003, p. 34) 

problematiza que, 

 
A formação de um modelo parece-me reduzir o potencial do aluno e, 
ademais direcionar, ou melhor, estreitar seus conhecimentos teóricos-
práticos [...] a formação de um modelo é bastante arrojada e, por 
vezes, arriscada, porque entramos aí na questão da cultura, dos 
valores, da visão de mundo de cada pessoa e de um grupo social. 



 
Desta forma, o que pode ser um “modelo” para um, pode não sê-lo 
para outro [...].  
 

 

O aluno em processo de formação necessita de uma referência 

profissional, portanto, é nesse momento que se torna indispensável a presença 

do supervisor de campo, pois ele dará direção inicial quanto ao caráter técnico-

operativo para o acadêmico se apropriar do conhecimento quanto ao uso dos 

instrumentais e a operacionalidade do processo de trabalho. Este caráter está 

além da perspectiva de que o estagiário venha reproduzir ou recusar as 

atitudes, valores, ações e comportamentos do profissional que o supervisionou, 

mas, compreender na totalidade as determinações que fundamentam a 

unicidade entre teoria e prática.  

Conforme Guerra e Braga (2009, p. 14), é nesse terreno que se 

colocam as tensões entre “querer, poder e dever fazer”, ao qual conduz o 

exercício profissional de acordo com o projeto de formação construído pela 

categoria e em consonância com o Código de Ética Profissional de 1993. 

Destarte, cabe ao profissional a ética com o processo de formação do 

estagiário, acompanhando-o de forma a garantir uma supervisão direta de 

qualidade. Sendo o supervisor acadêmico um dos sujeitos envolvidos nesse 

processo de estágio, uma de suas competências está presente no Art. 7° da 

Resolução n. 533/2008. 

 
Ao supervisor acadêmico cumpre o papel de orientar o estagiário e 
avaliar seu aprendizado, visando à qualificação do aluno durante o 
processo de formação e aprendizagem das dimensões técnico 
operativas, teórico-metodológicas e ético-política da profissão 
(CFESS, 2008). 
   
 

A supervisão acadêmica tem como característica sua realização através 

de encontros coletivos, que são realizados periodicamente, na perspectiva de 

construir espaços de debates e reflexão entre os estagiários. Esse momento 

tem como instrumentos norteadores: o Plano de Estágio, documentos de 

Análise Institucional, o Diário de Campo e relatórios, dentre outros documentos, 

definidos pela coordenação de estágio, bem como, visto na esfera de 

organização e gestão de uma política de estágio, conforme orientações 

dispostas pela PNE.  



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Supervisionado é um dos componentes do processo 

formativo, o mesmo não pode se vincular à contaminação da lógica 

mercadológica. No atual contexto de desmonte das políticas sociais, da não 

garantia da educação como um direito social e humano, é preciso resistir ao 

que as instituições de ensino, pela lógica privatista, muitas vezes, direcionam 

como forma de aligeiramento da profissão e interferindo diretamente na 

formação do futuro profissional.  

É possível refletir que o estágio nesse processo não pode assumir a 

responsabilidade de resolver os problemas provenientes da fragilidade 

institucional e da precarização do ensino que rebate na própria forma de 

construção do conhecimento no âmbito acadêmico. Muito embora, aspectos 

positivos devem ser observados, o Estágio Supervisionado ainda apresenta 

alguns nós críticos em seu processo, quando ele passa a ser compreendido 

por alunos/estagiários como centralidade na formação, ou até quando esse 

processo é realizado sem nenhuma reflexão voltado para o cumprimento de 

horas e obtenção de diploma.  

Portanto, compreende-se que colocar o estágio como centralidade da 

formação é cometer o equívoco e desconsiderá-lo como constituinte de um 

processo que permite compreender na totalidade a relação formação e trabalho 

profissional. É importante considerar tais observações, uma vez que neste 

processo é preciso refutar a reprodução da dicotomia teoria e prática, de modo 

em que no exercício profissional este sujeito em formação não reproduza a 

falácia de que na prática a teoria é outra.  

Ao tomar como base a literatura pertinente e o conteúdo sistematizado, 

reafirma-se a defesa da sistemática do estágio supervisionado em Serviço 

Social problematizado em todo o percurso da formação, objetivando que o seu 

processo expressa os objetivos necessários à materialização do Projeto Ético 

Político. Os sentidos que este requer se configura na indissociabilidade entre 

estágio e supervisão, tendo como pressuposto a formação e o trabalho 

profissional de qualidade, com direção social, fortalecendo os elementos 

construídos coletivamente pela categoria e assumidas pelas entidades 

representativas da categoria profissional. 
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