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Resumo: Este trabalho traz reflexões sobre a supervisão de estágio em Serviço Social 
referenciada por uma perspectiva educativa, dialógica entre os estagiários, 
supervisores de campo e acadêmico com o intuito da reflexão e (re)construção do objeto 

profissional frente ás contradições do real. Pautada na perspectiva de uma educação 
emancipatória, a supervisão como lócus do processo de ensino-aprendizagem é imprescindível 
para propiciar uma formação profissional com qualidade, com perfil coerente com as Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS de 1996 e os princípios, valores do projeto ético-político do Serviço 
Social.  
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Abstract: This work brings reflections on the supervision of practical training in Social Service 
referenced by an educational perspective, Dialogic between trainees, supervisors and academic 
field with the purpose of reflection and (re) construction of professional object fornt 
contradictions of real. Based on the prospect of an emancipatory education, supervision as 
locus of the teaching-learning process is essential to provide a professional quality training, with 
profile consistent with the curriculum guidelines of the ABEPSS of 1996 and the principles, 
values of the ethical-political project of Social Service.  
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1 INTRODUÇÃO 

As considerações tecidas neste artigo acerca do processo de supervisão de estágio 

em Serviço Social, especificamente a supervisão acadêmica são decorrentes de estudos 
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teóricos, constituindo objeto de estudo enquanto estudante do curso de doutorado da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais- UNESP de Franca/SP. 

 Entendemos que a formação profissional é um extenso processo, determinado 

socialmente no conjunto mais geral de uma dada formação social, que expressa o contexto 

contraditório da universidade; portanto, é um projeto que envolve capacitação continuada e não 

se reduz ao período de graduação.  

Trata-se de um espaço amplo de preparação científica de quadros de profissionais, 

uma capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operacional alicerçada na 

vertente crítica, que permite ao profissional interpretar a realidade social no seu movimento 

estrutural e conjuntural.  

Esse processo pode ser viabilizado pela supervisão de estágio, que envolve uma 

supervisão de campo, desenvolvida por um assistente social devidamente inscrito no CRESS 

no contexto do campo de estágio conveniado com a Unidade de Formação Acadêmica(UFA), e 

uma supervisão acadêmica feita por um professor assistente social obrigatoriamente vinculado 

ao Curso de Serviço Social da UFA. 

A supervisão de estágio é intrínseca ao trabalho profissional e exige dos supervisores 

habilidades e competências para decifrar a realidade social e todo o seu movimento,“[...] assim, 

a particularidade pedagógica da supervisão envolve o esforço de realizar o movimento da 

relação entre teoria e realidade [...]” (LEWGOY, 2009, p.106). 

Semeraro (2006) aponta que as ideias de Gramsci contribuem para compreendermos 

acerca dos  intelectuais orgânicos que estão intimamente imbricados nas relações sociais, tal 

como os assistentes sociais, esses[...]" defendem a socialização do conhecimento e recria a 

função dos intelectuais conectando-os com as lutas políticas dos subalternos", bem como 

Gramsci(1982) afirma que esse intelectual deve ser um construtor, organizador, educador 

permanente para que exerçam "[...]  funções culturais, educativas e organizativas para 

assegurar a hegemonia social e o domínio estatal da classe que representam[...]" 

(SEMERARO, 2006, p.135) 

Nesse sentido, são nas relações pedagógicas entre supervisores de campo, 

acadêmicos, intelectuais orgânicos por excelência, que acontece a problematização do 

trabalho profissional, mas na direção de processos emancipatórios que elevem a consciência 

crítica do estudante de Serviço Social sobre o processo desta totalidade social. 

Dada a dimensão pedagógica da supervisão de estágio na formação profissional do 

assistente social, é que nos atentamos a tê-la neste presente artigo como nosso objeto de 

reflexão, apresentando que  a dimensão educativa, a função pedagógica apresentada por 

Abreu(2002)  se faz presente nessa atribuição privativa. 

Elucidamos também que as nossas reflexões estão ancoradas na perspectiva 

gramsciana, que embora esteja de forma implícita no corpo do texto demonstra o que 
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acreditamos de como o processo de ensino-aprendizagem precisa ser viabilizado pela 

supervisão de estágio em Serviço social, bem como os papéis e as relações dos supervisores 

direcionando a formação profissional do estudante coerente para um processo de emancipação 

social e princípios do nosso projeto ético-político profissional. 

 

2 SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL: APROXIMAÇÕES COM A 
DIMENSÃO EDUCATIVA DA PROFISSÃO 

 

O estágio supervisionado propicia o ensino-aprendizagem com a apreensão dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos do Serviço Social. 

Através desta atividade o estudante tem condições de desenvolver habilidades, 

potencialidades e conhecimentos específicos ao trabalho profissional e a totalidade da 

profissão. 

Este processo de ensino-aprendizagem é viabilizado através da supervisão de estágio 

que consiste num acompanhamento direto e sistemático do estudante, envolvendo o supervisor 

de campo e acadêmico, com base em planos de estágios, elaborados no conjunto: Unidade de 

Formação Acadêmica (UFA) e campo de estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 e o 

Código de Ética do Profissional de 1993, Diretrizes Curriculares (1996), que preconiza a 

“indissociabilidade entre a supervisão acadêmica e de campo”, a Resolução CFESS 533/2008, 

Lei 11788/2008 e Política Nacional de Estágio (ABEPSS, 2010).  

  O estágio supervisionado se consolida no núcleo de fundamentos do trabalho 

profissional e envolve um conjunto de atores, sujeitos do processo de ensino- aprendizagem: 

estudante, docente (supervisor acadêmico), supervisor de campo, Unidade de Formação 

Acadêmica (UFA) e campo de estágio. Considerando esse conjunto, cabe refletir brevemente 

as implicações atuais que perpassam a formação e exercício profissional  neste cenário. 

Vivemos num contexto de educação superior em que a universidade, embora, se 

proponha ser um espaço adequado à construção de ações com o objetivo de transformação da 

sociedade e vise formar um profissional crítico, tem incorporado à lógica da ordem burguesa e 

propagado seu projeto político-ideológico, sobretudo aquelas situadas na esfera privada, 

moldado à responder as requisições do mercado de trabalho. Luiz(2013, p.67) diz que essas 

são as marcas da pós-modernidade, pois "vivemos num período marcado pela negação da 

razão, pela despolitização, pelo individualismo e fragmentação". 

Este cenário se agrava face ao movimento da reforma universitária, o desmonte das 

universidades públicas e o avanço do capital em áreas tradicionalmente exclusivas da 

intervenção do Estado como educação. No caso do Serviço Social, observa-se o crescimento 
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avassalador do número de unidades privadas de ensino no Brasil, inclusive no ensino á 

distancia. 

 Com isso, em consonância com o projeto político da profissão urge fortalecer o trabalho 

profissional e nele a atividade de estágio supervisionado enquanto sine qua non para a 

participação competente da profissão na divisão social e técnica do trabalho, através de uma 

articulação propositiva e criativa entre o “saber” e o “fazer” profissional. 

 Assegurar a competência profissional pressupõe a construção de respostas 

consistentes frente às diversas expressões da “questão social”, principalmente neste contexto 

marcado pela reestruturação do mundo do trabalho e do desmonte progressivo das políticas 

públicas - principal espaço empregador dos assistentes sociais, tal contexto rebate diretamente 

na formação profissional dos estudantes de Serviço Social, haja vista que são nesses espaços 

ocupacionais que se realiza a atividade de estágio supervisionado. 

A supervisão de estágio é por excelência um espaço educativo porque permite através 

da reflexão propiciada pelos supervisores: de campo e acadêmico o conhecimento da realidade 

social, institucional e profissional.  

A supervisão de estágio busca desenvolver no estudante a criticidade, a reflexão, o 

olhar investigativo em torno das situações, da dinâmica das relações sociais sendo 

compreendida como uma ação educativa e política. 

 Nesse processo pode-se garantir uma formação profissional com valores ético-

políticos, competências metodológicas e habilidades operativas em consonância com o projeto 

ético-político para o enfrentamento das situações futuras do trabalho profissional.  

Essas competências não se constroem somente a partir de conhecimentos formais, 

mas especialmente a partir da vivência da construção de saberes pelo estudante viabilizada 

pela ênfase em processos pedagógicos que os instrumentalizem para o exercício profissional, 

enfrentando os desafios cada vez mais complexos que o mundo do trabalho profissional deles 

demanda, respectivamente, nos campos de estágio.  

A partir dessa afirmação podemos identificar a função pedagógica dos supervisores de 

estágio. Abreu(2002) aponta que a partir da década de 1980 há a aproximação da categoria 

profissional aos segmentos progressistas da sociedade, emergindo assim uma pedagogia 

emancipatória1 das camadas populares através do processo de politização das mesmas, 

encorajando-as à auto-organização e favorecendo uma formação política, mediante o debate 

crítico sobre as contradições sociais em meio a um processo de luta por melhorias de 

condições de vida e de contestação à ordem estabelecida. 

                                                 
1
 Essa perspectiva emancipatória é que deve prevalecer como característica da ação profissional nos dias atuais, 

haja vista que a emancipação nos dizeres de Luiz(2013)é a potencialidade da prática profissional para a construção 
de uma nova sociabilidade.  
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As autoras afirmam que se constitui num desafio a construção permanente de um 

perfil emancipatório, haja vista o contexto adverso que permeia os espaços sócio-ocupacionais  

dos assistentes sociais, bem como os projetos societários em disputa, mas é neste cenário que 

se desenvolvem as práticas educativas dos assistentes sociais. 

 Na ação supervisora também se situa a função pedagógica da profissão de Serviço 

Social porque está em constante relação com os sujeitos envolvidos. Por isso, a dimensão 

educativa também faz parte do processo de formação profissional e não está presente 

exclusivamente no trabalho profissional dos assistentes sociais. Além disso, o campo 

privilegiado em que se situa a função pedagógica dos assistentes sociais acontece no contato 

direto com a subjetividade do sujeito [...]“por meio dos efeitos da ação profissional na maneira 

de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática” (ABREU, 2002, p. 17). 

 Pode-se dizer, assim, que uma ação educativa leva o sujeito o qual se interage a 

pensar sobre si em seu processo de vida.  O Assistente Social assume então uma ação 

educativa ao intercambiar seus saberes e competências na relação com o outro.  

Essa ação educativa perpassa a supervisão de estágio a partir da relação 

estabelecida entre os sujeitos: supervisor de campo, acadêmico e estagiário, com o objetivo de 

formar profissionais pensantes, críticos, por isso ela tem estreito vínculo com a organização da 

cultura2. 

Todo ser humano tem uma cultura e forma-se uma visão de mundo, além disso, 

Semeraro(2006) afirma que Gramsci está convencido de que todos os sujeitos tem capacidade 

de pensar, agir, refletir, construir conhecimentos, acumular experiências, possuir ponto de vista 

próprio, entretanto,  é necessário reconhecer a relação de reciprocidade entre os sujeitos, ou 

seja, parte-se da ideia de que todos aprendem nesse processo reflexivo. 

É na perspectiva do debate, da problematização das situações concretas vivenciadas 

pelos estagiários que se estabelecem tentativas de decifrar e compreender a realidade que 

está em constante movimento. 

No entanto, para que os supervisores possam materializar essa proposta é necessário 

que estejam instrumentalizados teoricamente, técnica e politicamente para que  sejam capazes 

de desvendar as contradições presentes no real.  

A supervisão de estágio, nesse sentido, pode contribuir para a problematização da 

intervenção profissional (suas propostas e ações). 

 É um processo educativo que requer conhecimentos especializados e constante 

preparo profissional para que seja possível desenvolver uma postura investigativa e reflexiva 

do trabalho profissional. 

                                                 
2
 Na análise Gramsciana esta categoria engloba um modo de vida, ou seja, uma maneira de pensar e de agir 

adequada a um determinado padrão produtivo e de trabalho. 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 

3 CAMINHOS EMANCIPATÓRIOS VIA SUPERVISÃO DE ESTÁGIO: RELAÇÕES 
PEDAGÓGICAS EM QUESTÃO 

 

Neste item pretendemos problematizar a supervisão de estágio para além da 

atribuição privativa do assistente social, ou seja, discutir o significado do papel do 

supervisor(de campo e acadêmico),o significado da supervisão no processo de formação 

profissional dos assistentes sociais, apresentando também o papel do estudante e a relação 

pedagógica e dialógica desta supervisão, bem como a supervisão como processo 

emancipatório do estudante de Serviço Social 

Nessa dimensão, cabe apresentarmos a concepção  a supervisão de estágio: 

 

[...]como uma atribuição profissional que se localiza no âmbito da formação graduada e 
permanente para a qualificação dos serviços prestados à sociedade, direcionada para a 
realização dos objetivos, valores, princípios e direção social estratégica do projeto ético-
político profissional com vistas à emancipação social(GUERRA; BRAGA, 2009, p. 533) 

 

Para tanto é preciso compreender que a formação profissional é um processo 

contínuo e inacabado de auto-qualificação, de educação permanente, de construção e 

reconstrução de saberes mediatizados pela prática social e profissional de sujeitos. Neste 

sentido, formação profissional está no âmbito da educação. Educação é um processo mais 

amplo,[...] é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. A 

educação é um típico 'que fazer' humano, ou seja, um tipo de atividade que se caracteriza 

fundamentalmente por uma preocupação, por uma finalidade a ser atingida (LUCKESI, 1993, p 

21). 

Essa perspectiva explicita uma educação para liberdade como explicita Freire(2013, 

p.14): "[...] pedagogia em que o educando tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e 

conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica"[...]. Nesse sentido, reconhece o 

sujeito, aqui representado pelo estudante, como ser construtor de sua própria história, de sua 

identidade profissional. 

Além disso, é uma concepção de educação que visa o instigar do estudante no 

processo de supervisão, estimulando sua criatividade, percepção e análise crítica da realidade. 

No Serviço Social é preciso também estabelecer a relação entre a supervisão com o 

conjunto de outras disciplinas do curso de graduação, por isso, é importante pensar sobre o 

significado de ensinar e de aprender atribuído pelos sujeitos e as perspectivas que daí se 

delineiam.   
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"Ensinar não se esgota no tratamento do objeto, ou do conteúdo[...] mas se estende à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível" Freire(2013, p.28)"; ou seja, 

os supervisores de estágio devem estimular a criticidade do estudante, o que corrobora para a 

(re)construção de saberes a partir da realidade vivenciada.  

É com essa prática educativa que os supervisores poderão motivar os estudantes a 

terem iniciativa no campo de estágio, pois considerará como partícipe do processo, não 

reproduzindo meramente ações rotineiras e técnicas apenas. 

 A supervisão de estágio deve ser sistematizada, organizada, dessa maneira, se situa 

a supervisão acadêmica e de campo, havendo igualdade de posição quanto ao processo 

educativo, isto é, tanto o supervisor de campo como acadêmico embora tenham atribuições 

diferentes no âmbito da supervisão, possuem o mesmo grau de responsabilidade no processo 

de formação profissional do estudante.  

Como citado anteriormente,existem particularidades entre a supervisão de campo e 

acadêmica. No que diz respeito à supervisão de campo, esta envolve “o acompanhamento 

direto das atividades prático-institucionais do estudante pelo assistente social, nos campos de 

estágio” (ABEPSS, 2010, p.17). 

Identificamos no processo da supervisão de campo uma das características da 

dimensão educativa do trabalho do assistente social, o que Oliveira e Elias(2008,p.18) 

denominaram como (in)formativa: " a esfera (in)formativa envolve o estímulo, o processo de 

comunicação, a dialogicidade, as orientações sociais e de direitos de cidadania, a 

decodificação do real, entre outros.  

Esta é identificada na supervisão de campo no momento em que o estudante chega 

até a instituição campo de estágio, ele precisa conhecer a totalidade do trabalho profissional: 

programas, projetos existentes, políticas sociais, objetivos profissionais, objetivos institucionais, 

as expressões da questão social que se manifestam na vida dos usuários do Serviço Social. 

Cabe ao estudante “conhecer e compreender a realidade social, identificando as 

relações de forças, contradições, construindo conhecimentos e experiências” (ABEPSS,2010, 

p.23).  Além disso, os supervisores de campo, “numa visão emancipadora, não só transformam 

a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam 

pessoas"(GADOTTI, 2003, p.16) 

Em relação ao supervisor acadêmico, este é responsável pela articulação dos 

conhecimentos teóricos à prática profissional vivenciada no estágio, sendo realizada por um 

professor assistente social do curso (ABEPSS,2010). 

O papel do supervisor acadêmico é ser o facilitador no processo de ensino-

aprendizagem no que tange a apreensão dos conteúdos teóricos do curso com a realidade 

vivenciada pelos estudantes nos campos de estágio. 
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 Perpassa pela apropriação da relação unidade teoria-prática do trabalho profissional, 

o supervisor acadêmico deve propiciar a reconstrução do objeto de intervenção profissional e o 

estudante precisa construir e reconstruir conhecimento a partir da totalidade que envolve o 

trabalho profissional.  

Acreditamos que a supervisão acadêmica pode ser encarada como a mediação das 

dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas do Serviço Social,  

"assim a particularidade pedagógica do processo  de supervisão envolve o esforço de realizar o 

movimento da relação entre teoria e realidade[...]" (LEWGOY,2009.p.106) 

 

Desse modo, a supervisão acadêmica está imbricada diretamente com a finalidade 
social da profissão, que consiste entre outras questões em conhecer e refletir com 
os(as) estagiários(as), em pequenos grupos, a realidade profissional nos campos de 
estágio, reconhecer os limites e possibilidades das respostas profissionais nas 
diferentes organizações no enfrentamento das expressões da questão social, 
reconhecer e debater os elementos constitutivos do projeto profissional em curso nos 
espaços sociocupacionais e sua relação com o projeto hegemônico de 
profissão[...](ABEPSS, 2009, p.177)  
 

Nas particularidades da supervisão acadêmica encontramos a esfera reflexiva da 

dimensão educativa do trabalho profissional, esta "envolve a analise da conjuntura, a reflexão 

sobre os problemas do dia a dia, tendo como conteúdo as contradições econômico-ideológicas 

da organização social capitalista, sob à luz do saber popular" Oliveira e Elias(2008, p.18). 

Essas situações devem ser (re) pensadas cotidianamente no âmbito da supervisão acadêmica, 

haja vista que o trabalho profissional deve ser realizado na perspectiva da práxis: deve-se 

compreender o que fazer, como e para que fazer para que não recaia no tecnicismo e atenda 

somente aos interesses do mercado de trabalho.  

Isso só é possível se o supervisor acadêmico reflete junto com o estudante essas 

indagações, respeitando seus saberes construídos socialmente, entretanto, superando o 

aparente, analisando criticamente a realidade por todos vivenciada nos campos de estágio: 

supervisor de campo, estagiário, usuários do Serviço Social, reconhecer uma competência ou 

habilidade estimula e motiva o estagiário a continuar aprendendo, a “pensar a sua prática para 

transformá-la”, como queria Paulo Freire. 

Pensar a sistematização, todo o processo da supervisão de estágio implica ultrapassar 

a metodologia e/ou a técnica de como conduzí-la, vai além da inserção na matriz curricular do 

curso, o que se quer dizer, é que se deve compreender a concepção de supervisão acadêmica, 

considerada como um desafio "[...] a dimensão teórico-metodológica e pedagógica que orienta 

o diálogo entre os sujeitos envolvidos diretamente no processo de supervisão de estágio[...]" ( 

LEWGOY, 2009, p.104) com a finalidade de uma formação profissional crítica. 

Instaura-se dessa maneira, um momento de interação, privilegiando as dúvidas, as 

contradições, questionamentos presentes no trabalho profissional baseado num processo 
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participativo que envolve o planejamento, compromisso e avaliação das atividades 

desenvolvidas no campo de estágio. 

A categoria diálogo presente nas obras de Paulo Freire traz sentido na relação entre 

supervisores de campo, acadêmicos e estagiários, por considerarmos que ela propicia a 

transformação da realidade porque fortalece a dimensão política da profissão, uma vez que se 

pode trazer para discussão os embates e enfrentamento da categoria profissional frente as 

manifestações da questão social, construindo conhecimentos a partir da coletividade. 

 

Esta percepção e a incorporação desta dinâmica é o primeiro passo na construção da 
autonomia e do sentir-se sujeito do conhecimento, quer dizer, expressar a sua palavra e 
não apenas receber informações prontas, atuando apenas como receptor passivo, na 
ilusão de que de fato atua (PACHECO; JUNIOR, 2009, p.94) 

 

Quando há o diálogo no processo de supervisão, troca de conhecimentos, existe a 

possibilidade de desenvolvimento da consciência crítica, das potencialidades dos sujeitos, essa 

é a proposta do ser mais e uma proposta de educação libertadora trazida por Paulo Freire e 

coerente com as lutas políticas do Serviço Social no que tange uma educação participativa, 

democrática que não reproduza os interesses capitalistas. Segundo Pacheco e Júnior(2009) o 

diálogo é o primeiro passo na construção deste processo, os saberes são construídos 

mutuamente numa relação de cumplicidade, respeito, alteridade, ética e descobertas. 

Esse diálogo propiciado a partir do contato entre supervisores de estágio (de campo e 

acadêmico) também vem de encontro com as propostas da categoria profissional e denomina-

se supervisão direta de estágio, ou seja, para se configurar como supervisão direta, 

sistemática, tem que necessariamente existir o encontro entre esses sujeitos, que pode ser por 

meio de visitas aos campos de estágio, na participação das reuniões de supervisores, fóruns 

de supervisão.  

As trocas de experiências através dos encontros entre os supervisores são 

imprescindíveis para a problematização da atividade de estágio supervisionado, isso os leva a 

compartilhar evidências, informação e a buscar soluções.  

Nesta relação pedagógica desenvolve-se o processo de significação da existência 

humana, através da concepção de educação voltada não somente para o trabalho, mas 

também para a vida em sociedade.  

Com isso, a educação na perspectiva gramsciana deve elevar do senso comum ao 

bom senso, é uma elevação da consciência humana para que não se forme profissionais com 

práticas mecanicistas. 

Concordamos com a perspectiva gramsciana na medida em que no âmbito da 

formação profissional e no processo de supervisão, os educadores (docentes e supervisores 

acadêmicos) possam contribuir na elevação do senso comum dos estudantes, que a partir do 

conhecimento científico adquirido tem condições de refletir e criticar a realidade vivenciada por 
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eles nos campos de estágio, articulando as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e 

técnico-operativas da profissão, bem como a relação de unidade teoria-prática. 

Nesta concepção supervisores não podem atuar de forma técnica, mas através de 

uma pedagogia dialética que leve ao estagiário a experiência da reflexão, da criticidade; devem 

ser construtores do saber, valorizem o saber adquirido pelo estagiário no processo da 

formação profissional proporcionando a autonomia deste. Que a supervisão seja um espaço de 

criação, que compartilhem experiências significativas. O ato de educar é complexo. O êxito do 

ensino não depende tanto do conhecimento do professor, mas da sua capacidade de criar 

espaços de aprendizagem, vale dizer, “fazer aprender” e de seu projeto de vida de continuar 

aprendendo (GADOTTI, 2003, p.41) 

Vale mencionar que é nessa relação de complementaridade, de horizontalidade entre 

os sujeitos envolvidos no processo de supervisão, que encontramos as demais características 

da dimensão educativa do trabalho profissional, conforme nos apresenta Oliveira e Elias(2009) 

a  participativa que se configura como espaço privilegiado de participação dos sujeitos 

envolvidos, oferecendo subsídios para que educando/educador possam obter e desenvolver a 

capacidade do pleno exercício da participação democrática dentro da organização do próprio 

trabalho; e a organizativa que pressupõe a mobilização social. Aqui atribuímos essa 

capacidade de mobilização dos estagiários no que tange a consciência política das lutas e 

reivindicações da categoria profissional, ou seja, o incentivo para essa mobilização inicia-se na 

graduação o que contribui para a construção da identidade profissional. 

Com estas reflexões podemos afirmar que a supervisão de estágio tem uma direção 

para processos emancipatórios, que devem ser o norte na ação profissional, fazer a crítica da 

realidade social, já que a emancipação é uma condição humana e política para uma outra 

sociabilidade, lembrando que não é o profissional que emancipa o sujeito e sim o sujeito se 

auto emancipa. 

A emancipação, na perspectiva de Adorno, segundo Viana(s/d) não se refere apenas 

ao indivíduo como entidade isolada, mas fundamentalmente como um ser social. Ela é 

pressuposto da democracia e se funda na formação da vontade particular de cada um, tal 

como ocorre nas instituições representativas. 

 A emancipação é a formação para a autonomia, mas ela só pode ser bem sucedida 

se for um processo coletivo, já que na nossa sociedade a mudança individual não provoca 

necessariamente a mudança social, mas esta é precondição daquela. A educação deve 

contribuir, portanto, para o processo de formação e emancipação, contribuindo para criar 

condições em que os indivíduos, socialmente, conquistem a autonomia. (VIANA, S/D,p.10) 

Então os valores autonomia, liberdade, conhecimento crítico são constitutivos do 

processo de emancipação humano-social e política, o que implica na visão de Ciavatta(2014) a 
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visão da totalidade social das relações de opressão e das lutas de resistência por sua 

transformação.  

 A emancipação, no sentido de alguma forma de libertação daquilo que oprime, 

somente se realiza no campo da história da vida humana, a  "emancipação, nesse sentido, 

supõe que o ser humano seja o sujeito artífice de seu próprio agir e que ele se liberte em todos 

os aspectos de sua vida.(CIAVATTA, 2014, p.13). 

É nessa perspectiva que a supervisão de estágio não pode mais considerada como 

espaço de tutela e sim propiciar a autonomia dos estagiários. Indica que diante das 

necessidades postas hoje à profissão é preciso estar atento ao reordenamento do padrão de 

acumulação capitalista, bem como de regulação da vida social, exigindo do profissional o 

redimensionamento na sua forma de pensar e agir, elementos estes que devem ser 

problematizados no processo de supervisão de estágio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto, fica claro que supervisores acadêmicos, supervisores de campo e 

estudantes são sujeitos situados num contexto histórico, cultural, social, caracterizados como 

agentes capazes de criticar e transformar a realidade que vivenciam. 

Dessa maneira, a elevação do senso comum na educação superior, a elevação 

cultural como trouxe Gramsci, pensando na emancipação social, a partir da dimensão ético-

política é que poderá ser desenvolvida a capacidade intelectual e moral para superação da 

realidade contraditória propiciada principalmente pela reflexão desta realidade, elevando o 

nível de conhecimento e consciência crítica desta. 

É na teia de relações construídas dialogicamente pelos supervisores de estágio e 

estudante evidenciamos que há todo um movimento de (re)construção do objeto de trabalho 

profissional, a partir dos papéis desempenhados por esses sujeitos.  

Reiteramos que somente mediante o conhecimento da totalidade histórica dos 

processos que almejam a emancipação podemos avaliar as possibilidades de sua efetivação, o 

potencial dos sujeitos envolvidos, as relações de força para a construção de uma nova 

hegemonia. 

Dessa maneira, se situa a dimensão educativa da supervisão de estágio porque 

possibilita a formação de profissionais pensantes, críticos, com competências teórico-

metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas para a intervenção na realidade social. 
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