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Resumo: O presente artigo é fruto de um estudo preliminar e qualitativo sobre a importância da 
sistematização das atividades de estágio supervisionado no campo extensionista. Entendemos 
que historicamente a extensão universitária passou por diferentes bases conceituais, 
culminando na abordagem contemporânea inaugurada com a Constituição Federal de 1988 
que prevê a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e desafia as Instituições de 
Ensino Superior (IES) a localizar na sociedade um lugar de práxis, onde o conhecimento 
acadêmico e o saber popular se encontrem. Para tanto, várias estratégias têm sido forjadas 
pelas IES, tais como: programas, projetos, eventos e prestação de serviços, sendo este espaço 
também contemplado com a inserção dos alunos em processo do estágio obrigatório. Sendo 
assim, realizamos em um primeiro momento uma pesquisa bibliográfica e documental a fim de 
entender como as IES que oferecem cursos de Serviço Social, concebem a extensão como 
espaço de estágio. 

Palavras chave: Extensão Universitária, Estágio Supervisionando em Serviço Social, e 
Formação. 

1 INTRODUÇÃO 

Inserir a discussão sobre a extensão universitária no processo de 

formação do Assistente Social com o viés do estágio supervisionado é um 

desafio para a categoria profissional, visto ainda as poucas produções teóricas 

sobre o tema.  

Muitos são os relatos de experiências nesta área, mas o objetivo deste 

artigo é traçar reflexões sobre o planejamento e sistematização das ações no 

que tange ao desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos 

durante sua inserção em campos de estágio dentro de Projetos de extensão 

universitária. 

Abordar o tema estágio supervisionado em serviço social sempre nos faz 

considerar o momento de inserção dos alunos nos diferentes espaços sócio 

ocupacionais do Assistente Social e em contrapartida compreender a 

importância da supervisão direta no processo de formação do discente. 

Há por parte dos alunos uma ansiedade, preocupação e por que não 

dizer um misticismo neste momento de sua aproximação com o exercício 

profissional do Assistente Social, momento de materialização teórico prática, de 
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conhecer os usuários dos serviços, as Instituições concedentes de campo de 

estágio, os processos de trabalho do Assistente social que se constroem no “ 

miudinho do cotidiano” como diria Yasbek ( 2018)3 

Consideramos nesse contexto que os espaços de intervenção 

profissional se consolidam em diversas esferas da vida cotidiana, e nas suas 

inúmeras Instituições, sendo uma delas os espaços construídos pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) considerando o tripé ensino, pesquisa e 

extensão. Tendo neste último, a organização do estágio extensionista com o 

objetivo de dialogar com a sociedade e proporcionar formas diversas de troca 

de saberes e de estender o conhecimento para além dos muros institucionais. 

A disciplina de estágio supervisionado deve fomentar a discussão e 

articulação entre as disciplinas contidas na matriz curricular do curso de 

Serviço Social ao ensino a pesquisa e a extensão. 

 

Propõe-se uma lógica curricular inovadora, que supere a 
fragmentação do processo de ensino-aprendizagem, e permita uma 
intensa convivência acadêmica entre professores, alunos e 
sociedade. Este é, ao mesmo tempo, um desafio político e uma 
exigência ética: construir um espaço por excelência do pensar crítico, 
da dúvida, da investigação e da busca de soluções. (ABEPSS, 1996. 
Apud. PNAS, 2010 p.28) 
 
 

A Política Nacional de Estágio traça as orientações sobre o processo de 

organização e planejamento do estágio, sendo este, parte integrante do 

currículo e não uma atividade extracurricular. O estágio em extensão deve ser 

um articulador do ensino e da pesquisa considerando a aproximação com a 

realidade social nas suas mais diversas expressões. 

O caráter do estágio em extensão é agregador quando compreendemos 

a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa e claro sem esquecer a 

proposta interventiva presente durante essa etapa formativa. Nesta perspectiva 

as ações da extensão devem contemplam um conjunto de atividades 

planejadas e sistematizadas para fortalecer o tripé educativo, pedagógico e 

interventivo. 
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Cabe neste contexto fazer algumas considerações: como estão sendo 

inseridos os alunos nestes espaços de extensão como estagiários? A oferta de 

espaços de extensão como campo de estágio parte de uma proposta que foi 

planejada ou são apenas espaços abertos para atender uma necessidade 

concreta de ter campos de estágio para todos os alunos que o demandam? 

Como são sistematizadas as atividades realizadas pelos estagiários na 

extensão? Os alunos têm acesso aos projetos de extensão universitária? 

Esses projetos contemplam a articulação teórico prática e de intervenção? 

Essas são algumas das nossas inquietações e temos buscado 

responder a partir de estudo e pesquisa sobre as diferentes formas de se 

pensar o estágio supervisionado em Serviço Social dentro de um campo 

extensionista. Assim sendo, realizamos em um primeiro momento uma 

pesquisa documental e bibliográfica sobre o percurso histórico da organização 

dos espaços de extensão e, pretende-se futuramente dar continuidade a 

temática com pesquisa de campo junto aos sujeitos envolvidos na extensão 

Universitária, nas escolas de serviço social em Curitiba. 

  

2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA HISTORICIDADE 

Ao longo da história podemos identificar várias iniciativas de 

implementação de propostas de extensão universitária que datam de desde a 

idade medieval até os nossos dias. Para Rocha (2001), as primeiras iniciativas 

foram identificadas nas universidades da idade medieval, sendo consideradas 

pelo autor como arcaicas e denominada fase “pré-extensionista” que tinham 

como principal finalidade o assistencialismo. 

A primeira experiência de extensão de fato foi identificada na Inglaterra. 

Tavares (2001), afirma que a extensão universitária surge em Cambridge, na 

Inglaterra, local de nascimento do modo de produção capitalista. 

Oliveira e Goulart (2015, p.10), ressaltam que 

 

Nesse contexto, a extensão assume a tarefa de instruir tecnicamente 
as camadas populares que não tinham acesso às universidades, 
suprindo as demandas da indústria em crescimento. Podemos 
dominar essa fase/face de Prestação de Serviços, em que a extensão 
universitária, é impulsionada pelo crescimento industrial e demandas 
por qualificação profissional.  

 



 

Vemos assim, que a proposta de extensão no século XIX tinha como 

base a capacitação da classe trabalhadora para o trabalho técnico demandado 

pelo desenvolvimento industrial e tecnológico. Ressaltam Oliveira e Goulart 

(2015, p.10), que outro aspecto atendido pela extensão nesse período foi à 

prestação de serviços a população para atender os pleitos dos movimentos 

sociais, “formados por grupos de intelectuais de Universidades Populares 

Europeias e setores marginalizados(...) suas reivindicações mantinham-se no 

nível de prestação de serviços ao propor a oferta de cursos livres.” 

Durante sua historicidade, a extensão Universitária passou por 

diferentes reconfigurações, desde o assistencialismo religioso das 

Universidades Medievais, a prestação de serviços, que teve forte engajamento 

na Inglaterra e Europa, vindo, a posterior a influência americana de prestação 

de serviços e assistencialismo e, o movimento de extensão na América Latina 

em Córdoba, com traços de ações libertadoras do movimento estudantil. 

“Caracterizando-se como um movimento político-estudantil, a reforma mostrou 

a necessidade de participação das classes subalternas na nação, através da 

extensão.” ( MELO;NETO, 2001. P. 56) 

Como podemos ver, após a experiência vivenciada pelas Universidades 

Europeias, as Universidades Norte Americanas também abraçam essa 

proposta e reproduziram a mesma lógica assistencialista. As Universidades 

Latino Americanas só passam a adotar essa ação a partir do século XX, tendo 

como primeiro registro na Universidade argentina de Córdoba.  

As iniciativas extensionistas da Universidade de Córdoba foram 

provocadas pelo movimento estudantil que buscou uma aproximação com as 

comunidades locais com a finalidade de promover uma formação política 

revolucionária e libertadora junto às amarras da dominação européia. Esse 

modelo de extensão voltada para a transformação social influenciou uma parte 

das Universidades brasileiras; característica essa que identificamos até os 

nossos dias. A outra parte das Universidades acabaram por reproduzir no 

Brasil o modelo assistencialista europeu e estadunidense para seus programas 

de extensão. 

Segundo Tavares (2001), foi em 1931 que podemos identificar o primeiro 

parâmetro legal relacionado à extensão universitária para as universidades 



 

brasileiras, contido no Decreto n° 19.851, que trata do Estatuto das 

Universidades Brasileiras. Nesse documento podemos perceber que é 

atribuída a extensão Universitária um caráter de prestação de serviços, de 

capacitação técnica tanto para os trabalhadores oriundos da zona rural, como 

os trabalhadores das cidades que ainda não estavam preparados para o 

trabalho especializado requerido pela indústria. 

Vemos em Oliveira e Goulart (2015), uma nova proposta legislativa para 

a extensão que ocorre no final da década de 60, com a promulgação da Lei n° 

5.540/68 denominada - Lei Básica da Reforma Universitária que institui a 

extensão no âmbito acadêmico. Afirmam as autoras que essa “legislação 

estabelece que as universidades e instituições de ensino superior deverão 

estender as atividades de ensino e resultados de suas pesquisas à 

comunidade por meio de cursos e serviços especiais”. (OLIVEIRA e 

GOULART, 2015, p.13) 

Já nos anos seguintes, temos o Golpe militar no Brasil, e ao longo dos 

anos 60 e 70 a proposta extensionista feita pelo governo tem como objetivo 

envolver os estudantes universitários com as comunidades carentes. Temos 

assim para Nogueira (2001), o estabelecimento de projetos, “de viés 

assistencialista, visava ao ideal de desenvolvimento e segurança nacional 

promovido pelo governo militar e, neles, os alunos se tornavam apenas 

executores”. (NOGUEIRA, 2001, p. 56) 

Com este panorama histórico, os programas extensionistas no Brasil 

sofreram a influência europeia, norte americana e argentina, onde vemos uma 

primeira fase de programas extensionistas voltados para a prestação de 

serviços e uma segunda fase profundamente assistencialista.  Entretanto, 

aponta Nogueira (2001, p.59), que a União Nacional dos Estudantes (UNE) se 

contrapõem a essa proposta e propõe uma intervenção nas comunidades que 

levasse o “estudante a participar da vida social das comunidades, propiciando 

a troca de experiências”. 

Tivemos também uma organização das atividades extensionistas 

fortemente voltadas para o engajamento junto aos movimentos de luta pela 

terra e por trabalhos de organização e fortalecimento dos movimentos sociais. 



 

Essa perspectiva vai ser de fundamental importância para lançar novos 

fundamentos para a extensão, principalmente a partir dos anos de 1980. Não 

podemos esquecer de mencionar que ao final dos anos 70, temos a grande 

contribuição de Paulo Freire, através de sua obra “Extensão ou Comunicação”. 

Explica Nogueira (2001), que Freire nesse livro faz uma analisa sobre o termo 

extensão, gerando como fruto uma proposta de extensão universitária que 

objetive à comunicação de conhecimentos e não à transmissão de conteúdo. 

Freire então funda uma proposta chamada de dialógica.  

Sob a influência Freireana, o Ministério da Educação cria em 1979 a 

Coordenação das Atividades de Extensão (CODAE), que elaborou o Plano de 

Trabalho da Extensão Universitária que conforme Nogueira (2001, p. 59) 

consolida “uma ação institucional voltada para o atendimento das organizações 

e populações, com o propósito de retroalimentação e troca de saberes 

acadêmico e popular”. 

Na década de 80 a ditadura militar demostra sinais de abrandamento em 

toda a América Latina, e se inicia o processo de redemocratização encabeçado 

por movimentos da sociedade civil em prol de direitos sociais.  

 

Somente na década de 1980, tendo em vista o contexto de abertura 
política do país e o compromisso das Instituições de Ensino Superior 
com a população, a extensão passa a ser concebida como um 
processo educativo, cultural e científico que se articula de maneira 
indissociável com o ensino e a pesquisa (FACEIRA, 2013 apud, 
BARBOSA ET. AL, 2018, p.3) 

 
 

Diante desse contexto, um novo cenário se configura na medida em a 

perspectiva assistencialista para as atividades extensionistas é questionada 

pelas IES brasileiras, reconfigurando o conceito de Universidade Pública, 

baseado em práticas relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão.  Vemos 

em Rocha (2001) que em 1987 nasce o Fórum de Pró-reitores de Extensão das 

Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras (FORPROEX), que foi 

responsável por em 1998 aprovar o Plano Nacional de Extensão. 

O referido Plano norteia que “o processo educativo, cultural e científico 

que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade” (FORPROEX, 2001, p.2).  



 

Percebemos ainda que o conceito de extensão universitária que temos hoje 

está fundamentado em diretrizes que norteiam as ações extensionistas com 

base: “na Interação Dialógica; a Interdisciplinaridade e interprofissionalidade; a 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa Extensão; o Impacto na formação do 

estudante; e o Impacto e Transformação Social.”(FORPROEX, 2001, p.2)   

Sendo assim, compreendemos que a extensão universitária conquista a 

partir do século XX um novo patamar, tendo como base a chamada interação 

dialógica que possui como pressuposto uma extensão dialógica para 

transformação social. 

 

3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

Diante das considerações feitas sobre a historicidade da extensão 

universitária se faz pertinente compreender como se constituem esses espaços 

nas Instituições de Ensino Superior, seja pública ou privada e a inserção dos 

alunos do Curso de Bacharelado em Serviço Social para a realização do 

estágio supervisionado obrigatório, o qual deve desenvolver habilidades e 

competências frente a realidade social, elaborando proposta interventiva que 

articule o tripé ensino, pesquisa extensão e a sua formação. 

Sendo esse um espaço privilegiado quando eleva uma prática pautada 

na sistematização das atividades estágio realizadas na extensão. No entanto, 

esse espaço passa ser uma válvula de escape para algumas IES que tem 

dificuldade de alocar todos os seus alunos com perfis e realidades diferentes 

em campos de estágio.  

Percebemos historicamente construída uma cultura profissional, 

conforme Almeida (1997), por parte dos Assistentes Sociais de falta de 

sistematização das atividades realizadas, a não ser quando buscam atender a 

burocracia institucional.  

Devemos observar com respeito ao estágio curricular que existe o 

planejamento das atividades acadêmicas e curriculares concernentes as 

disciplinas que versam sobre o estágio supervisionado e, também, propostas 

diversas de sistematização das atividades realizadas pelos alunos através dos 

documentos do estágio como, diário de campo, projetos de intervenção e 

relatos de experiência. 



 

Entendendo que metodologicamente a sistematização é uma forma de 

elaborar o conhecimento a partir da reflexão e apreensão da realidade social, 

de organizar teoricamente uma prática propositiva, interventiva e investigativa 

da profissão. Vemos em Hora (2016, p. 2) que 

 

Sistematizar é um momento de extrema importante para a prática 
do serviço social, pois possibilita uma interação entre o sujeito e o 
objeto. Sendo assim, o profissional deve analisar esta relação em 
seus diversos aspectos, político, ético, institucional e social 

 

Temos então, algumas questões controversas: Qual seria o sujeito e o 

objeto da intervenção do Assistente Social Professor que atua como supervisor 

de campo em um Projeto de extensão? Esse profissional quando elabora uma 

proposta de projeto de extensão, planeja as atividades a serem feitas por 

seu(s) estagiário(s) ou só pensa em quantos bolsistas terá em seu projeto? 

Como é feita a sistematização da prática desse profissional e das atividades 

realizadas pelos estagiários? No projeto de extensão estão claros os objetivos 

do estágio supervisionado e o desenvolvimento de suas competências e 

habilidades? 

Concordamos com Barbosa (2018, p.1) quando coloca que dentro dos 

procedimentos pedagógicos estabelecidos a partir da relação ensino-extensão, 

provavelmente ocorre uma mudança de paradigma na relação docente e 

discente, pois se tornam “sujeitos do ato de ensinar e aprender”, uma vez que o 

campo extensionista tem se tornado espaço de conexões e fortalecimento da 

relação teórico prática, e também de trocas significativas entre 

universidade/IES, sociedade e o saber popular.  

 

CONSIDRAÇÕES FINAIS 

A reflexão levantada neste trabalho, traz a historicidade da extensão 

universitária principalmente no Brasil, reforça a necessidade da sistematização 

dos projetos e suas ações para além dos relatos de experiências, 

preocupando-se com a formação quando falamos do estágio supervisando 

obrigatório inserido nestes espaços. 

É um momento de reflexão, análise e aprofundamento sobre os 

fenômenos sociais, sobre as diversas expressões da questão social 



 

evidenciadas pelo Assistente Social nos projetos de extensão. Sistematizar 

implica colocar-se em situação de aprendizagem e de questionamento 

frequentemente, é ultrapassar suas limitações e romper com paradigmas 

profissionais e institucionais num processo contínuo e circular de formação. 

A pesquisa está em processo inicial de maturação teórica e, se faz 

necessário a pesquisa de campo com os sujeitos envolvidos no processo para 

análises condizentes com a realidade e, que promovam alguns 

direcionamentos e proposições frente aos questionamentos levantados no 

decorres deste trabalho. 

O estágio em Serviço Social nos espaços de extensão merece ser 

reconhecido como agregador de pesquisa, conhecimento e intervenção 

profissional, articulando com as esferas da sociedade civil para a capacidade 

de formulação de respostas a dinâmica social imposta pela sociedade 

capitalista. 
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