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Resumo: O presente trabalho propõe apresentar o estágio supervisionado como um 
momento fundamental e de suma importância para o processo de formação profissional dos 
Assistentes Sociais e, por conseguinte, refletir acerca dos rebatimentos neoliberais para os 
estagiários em Serviço Social. O presente artigo ainda pretende retratar os desafios e 
possibilidades vivenciados no cotidiano do estágio, apresentando a inexistência da 
dicotomia entre a teoria e a prática. O Estágio Supervisionado é um processo no qual os 
estudantes tem o primeiro contado com as demandas, as possibilidades e os limites dos 
espaços sócio-ocupacionais, posteriormente, é um momento de ensino-aprendizagem, de 
investigação e intervenção. 
 

 PALVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Serviço 
Social; Ensino-aprendizagem. 

.  
Abstract: This paper proposes to present the supervised training as a key moment and very 
important for the professional education of social workers and therefore reflect on the 
neoliberal repercussions for trainees in Social Work . This article also portray the challenges 
and opportunities experienced on stage everyday , with the absence of the dichotomy 
between theory and practice . The Supervised Internship is a process in which students have 
the first contact with the demands , the possibilities and limits of socio- occupational areas 
later is a time of teaching and learning , research and intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os diversos espaços sócio-ocupacionais nos quais o Serviço Social 

desenvolve suas atribuições e competências possuem contradições, limites e 

desafios carecendo de observações e intervenções críticas. Tais intervenções no 

cotidiano dos Assistentes Sociais são produtos de um árduo processo de formação 

profissional que dentre as etapas fundamentais está o Estágio Supervisionado.  

O Estágio Supervisionado em Serviço Social é de suma importância para 

formação profissional de todo e qualquer estudante em Serviço Social e para os 

profissionais da categoria que são responsáveis pela supervisão, pois o estágio se 
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configura em um processo no qual os estudantes, pela primeira vez, apreende, 

observa, intervém e analisa as contradições de um dos espaços sócio-ocupacional 

do Serviço Social e concomitantemente os supervisores acadêmicos e de campo no 

âmbito da supervisão tem a possibilidade de visualizar e viabilizar novas 

possibilidades de intervenções adquirindo novos conhecimentos em conjunto com 

seus estagiários, uma vez que o estágio supervisionado é um momento de 

construção e desconstrução de paradigmas para todas as partes integrantes.  

Portanto, vale salientar que:  

 [...] 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 (CFESS, 2008, p. 02). 

 

O estágio é um dos momentos no quais os estudantes apreende a 

inexistência da dicotomia entre a prática e a teoria promovendo uma articulação e 

intervenção critica da realidade. E um processo que deve ser realizado de forma 

coletiva, exigindo a relação entre todos os seus agentes: os(as) estagiários, os(as) 

supervisores (acadêmico e de campo),  as instituições de campo e de ensino e os 

usuários dos serviços. 

Diante de todas essas considerações, vale frisar que, o presente trabalho 

tem como escopo principal retratar o estágio supervisionado como um momento de 

grande relevância para o processo de formação profissional dos Assistentes Sociais 

e, posteriormente, promover uma reflexão acerca dos rebatimentos neoliberais para 

os estagiários em Serviço Social, rebatimentos esses que perpassa todos os sujeitos 

envolvidos no processo de estágio.  

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa bibliográfica e 

compreensiva, tendo em vista que, pretende compreender em todos os aspectos o 

processo de Estágio Supervisionado. Como suporte teórico suscitamos Burriola 

(2003) e Lewgoy (2009) que trazem reflexões bastantes relevantes acerca do 

processo de estágio supervisionando e sobre os papeis os seus  sujeitos envolvidos.  

Em síntese, vale salientar a importância dessa pesquisa, no tocante que, 

visa promover uma reflexão sobre os limites, possibilidades e desafios presentes no 

processo de estágio supervisionado como também as contradições inerentes a esse 

processo. 
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Os diversos espaços sócio-ocupacionais nos quais o Serviço Social 

desenvolve suas atribuições e competências possuem contradições, limites e 

desafios carecendo de observações e intervenções críticas. Tais intervenções no 

cotidiano dos Assistentes Sociais são produtos de um árduo processo de formação 

profissional que dentre as etapas fundamentais está o Estágio Supervisionado.  

O Estágio Supervisionado em Serviço Social é de suma importância para 

formação profissional de todo e qualquer estudante em Serviço Social e para os 

profissionais da categoria que são responsáveis pela supervisão, pois o estágio se 

configura em um processo no qual os estudantes, pela primeira vez, apreende, 

observa, intervém e analisa as contradições de um dos espaços sócio-ocupacional 

do Serviço Social e concomitantemente os supervisores acadêmicos e de campo no 

âmbito da supervisão tem a possibilidade de visualizar e viabilizar novas 

possibilidades de intervenções adquirindo novos conhecimentos em conjunto com 

seus estagiários, uma vez que o estágio supervisionado é um momento de 

construção e desconstrução de paradigmas para todas as partes integrantes.  

Portanto, vale salientar que:  

 
[...] 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 (CFESS, 2008, p. 02). 
 

 
O estágio é um dos momentos no quais os estudantes apreende a 

inexistência da dicotomia entre a prática e a teoria promovendo uma articulação e 

intervenção critica da realidade. E um processo que deve ser realizado de forma 

coletiva, exigindo a relação entre todos os seus agentes: os(as) estagiários, os(as) 

supervisores (acadêmico e de campo),  as instituições de campo e de ensino e os 

usuários dos serviços. 

Diante de todas essas considerações, vale frisar que, o presente trabalho tem 

como escopo principal retratar o estágio supervisionado como um momento de 

grande relevância para o processo de formação profissional dos Assistentes Sociais 
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e, posteriormente, promover uma reflexão acerca dos rebatimentos neoliberais para 

os estagiários em Serviço Social, rebatimentos esses que perpassa todos os sujeitos 

envolvidos no processo de estágio.  

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa bibliográfica e 

compreensiva, tendo em vista que, pretende compreender em todos os aspectos o 

processo de Estágio Supervisionado. Como suporte teórico suscitamos Burriola 

(2003) e Lewgoy (2009) que trazem reflexões bastantes relevantes acerca do 

processo de estágio supervisionando e sobre os papeis os seus  sujeitos envolvidos.  

Em síntese, vale salientar a importância dessa pesquisa, no tocante que, visa 

promover uma reflexão sobre os limites, possibilidades e desafios presentes no 

processo de estágio supervisionado como também as contradições inerentes a esse 

processo. 

2 DESVELANDO OS MITOS À CERCA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

O estágio supervisionado se constitui em um momento de grande relevância para 

todo e qualquer estudante de graduação e para os sujeitos responsáveis pelas supervisões, 

ou seja, para o supervisor acadêmico e o de campo, pois é um processo de construção e 

desconstrução de conhecimento e paradigmas.  O estágio supervisionado se faz importante, 

em primeira instância, por se configurar em uma etapa do processo de formação 

profissional, uma etapa em que o estagiário(a) presencia as primeiras demandas e 

dificuldades postas ao espaço sócio-ocupacional no qual irá intervir.  

Portanto o estágio supervisionado: 

 
Configura-se em um processo coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se 
realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do(a) 
estagiário(a) no campo de estágio, bem como a avaliação do processo de 
aprendizagem discente, visando a construção de conhecimentos e 
competências para o exercício da profissão. Esta avaliação deve ser 
realizada continuamente, contemplando duas dimensões: a avaliação do 
processo de estágio e a avaliação do desempenho discente, assegurando a 
participação dos diferentes segmentos envolvidos (supervisores 
acadêmicos e de campo e estagiários(as) (PNE, 2010, p. 15). 

 

 

Diante disso, vale inferir que, todo o processo de estágio, seja o momento da ida ao 

campo, ou seja, o momento de supervisão acadêmica se configura em uma etapa de 

reflexão, logo segundo Buriolla (2001) é importante afirmar e frisar que o estágio é 

fundamental para formação do acadêmico(a),tendo em vista que esse período proporciona 

momentos únicos de aprendizagem, momentos que instigam os estudantes a refletir sobre a 
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ação profissional, objetivando uma visão critica das relações sociais na instituição e por que 

a supervisão é um processo criativo e dinâmico.  

Outro aspecto de suma relevância refere-se à própria dinamicidade e o caráter 

mutável da realidade, tendo em vista que a realidade dos estudantes assim como dos 

supervisores se transformam acompanhando as mudanças conjunturais, tendo em vista 

isso, vale retratar que, o estágio supervisionado é essencial, pois se constitui uma etapa de 

qualificação profissional e de especialização, no tocante que a própria realidade requer dos 

futuros profissionais uma formação de qualidade, que possibilite estes a agir e intervir nas 

diversas situações impostas ao serviço social, assim:  

 

“[...] a contemporaneidade exige cada vez mais profissionais qualificados, 
dotados de conhecimentos especializados e atualizados, flexibilidade 
intelectual no encaminhamento de diferentes situações e capacidade de 
análise para decodificar a realidade social (OLIVEIRA, 2003, p. 43) 

 

Diante dessas considerações supracitadas, é importante enfatizar que embora a 

capacitação, especialização e qualificação sejam aspectos importantíssimos para os 

profissionais, mais especificadamente, para os Assistentes Sociais, não é interessante que 

esses aspectos sejam desvinculados do senso crítico da realidade, portanto o estágio 

supervisionado é uma etapa em que essa criticidade deve ser despertada e aprimorada, e 

esse processo se dá por intermédio das analises, estudos e supervisões, em que: 

 
A supervisão de estágio é canal de ligação entre as disciplinas e os campos 
de estágio, na medida em que privilegia a análise conjuntural de processos 
sociais em curso na sociedade geradora das múltiplas expressões da 
questão social; ela possibilita a elaboração e reelaboração do objeto de 
intervenção e a criação de estratégias comprometidas com a dimensão 
ético-política do projeto profissional em suas particularidades 
socioinstitucionais (LEWGOY, 2009, p.167). 

 

Assim, para que o processo de estágio possa ocorrer de forma comprometida com o 

projeto profissional da categoria é preciso que os sujeitos implicados nesse processo, 

estagiários e supervisores de campo e acadêmico tenham o devido conhecimento sobre os 

mecanismos que legitimam o estágio em Serviço Social, no qual o mesmo se referencia na 

Lei de Regulamentação da Profissão 8.662/93; no Código de Ética da Profissão de 1993; na 

resolução do CFESS/CREES de nº 533 que dispõe sobre a supervisão direta do estágio em 

Serviço Social; e da Política Nacional de Estágio (PNE), criada está última pela ABPESS em 

2010.  

O conhecimento à cerca dos dispositivos que referenciam o estágio em serviço social 

se faz necessário para que os estagiários e supervisores (acadêmico e campo) possam 

compreender as suas competências, em que:  
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A supervisão no ensino de Serviço Social envolve duas dimensões distintas, 
mas não excludentes de acompanhamento e orientação profissional: uma 
supervisão acadêmica, tida como prática docente e, portanto, sob 
responsabilidade do professor supervisor no contexto do curso, e a 
supervisão de campo, que compreende o acompanhamento das atividades 
práticas do aluno pelo assistente social, no contexto do campo de estágio 
(OLIVEIRA, 2004. p. 68). 

 

Sobre o processo de estágio, vale salientar que este se torna possível através da 

articulação entre os supervisores acadêmico e de campo, no tocante que precisa haver aí 

uma parceria entre a instituição de ensino e o campo de estágio, para que ambas as partes 

possam oferecer aos estagiários as condições necessárias para o cumprimento do estágio 

currículo em Serviço Social. Em relação ao processo de estágio, se faz relevante inferir o 

papel que o estagiário deve cumprir, portanto para Lewgoy (2009) é necessário que estes 

conheçam a realidade da instituição da qual vão fazer parte, assim como os usuários do 

Serviço Social, para que os estagiários possam aí conhecer e aprender como se dá o 

trabalho desenvolvido pelo assistente social num dos seus espaços sócio-ocupacionais. 

Desta forma, pode-se dizer que no desenrolar do estágio “o aluno é o principal 

agente do processo ensino-aprendizagem, enquanto alguém que aprende, mas, também 

ensina” (BURIOLLA, 2003, p. 95). Assim, dessa maneira se entende o estágio como um 

processo que implica a troca de conhecimentos entre o profissional já formado e o aluno, em 

que respectivamente o último aprende com o primeiro os instrumentais da práxis do serviço 

social, enquanto o profissional que assume a tarefa de supervisor pode a partir do seu 

contato com o estagiário se aproximar da discussão teórica propiciada pelas instituições de 

ensino.   

Adiante, se faz importante depreender que “O estágio é 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 gradativamente e 

sistematicamente” (BURRIOLLA, 2001, p.13). Sendo que, esse momento se faz de suma 

importância para os estagiários, tendo em vista, que é durante o processo de estágio que os 

alunos/estagiários vão poder ver e relacionar a teoria com a prática, no tocante que os 

mesmos irão se deparar com as múltiplas expressões da Questão Social na realidade 

concreta.  

3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ENTRE LIMITES E POSSIBILIDADES 

Os fenômenos ocorridos na sociedade não podem ser compreendidos desvinculados 

dos aspectos contraditórios e ideológicos que perpassam as relações sociais, pois as 

contradições e princípios ideológicos norteiam e influenciam na efetivação desses 
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fenômenos. A atual conjuntural brasileira é fundamentada nos princípios neoliberais que se 

materializam com os desmontes dos direitos sociais, a intervenção mínima estatal no âmbito 

social, políticas sociais compensatórias, diminuição de concursos públicos entre outros.  

Diante disso, é relevante salientar que, a conjuntura neoliberal influencia diretamente 

no processo de estágio culminado em alguns rebatimentos, como por exemplo, em muitos 

casos, os estagiários ao realizarem suas atividades nas instituições que os acolhem se 

tornam simplesmente “técnicos” preocupados unicamente com a resolubilidade do problema 

posto, não dando relevância a intervenção critica. Logo: 

 
Essa concepção do ensino da prática leva a uma inversão de prioridades na 
formação de profissionais: esta é deslocada no processo de aprendizagem 
para a eficácia e produtividade na prestação de serviços, previstos pelos 
programas institucionais. O rebatimento no ensino é claro: este se volta 
para a „resolução‟ da problemática das instituições para o encaminhamento 
rotineiro das tarefas delegadas, ao invés de propiciar ao aluno 
conhecimentos e experiências que solidifiquem sua capacitação profissional 
para o enfrentamento imediato e futuro das problemáticas presentes no 
cenário da ação profissional (IAMAMOTO, 1998, p.206). 
 

De acordo com essa linha de pensamento vale enfatizar que, de modo geral, essa 

preocupação, simplesmente, com a resolução do problema se dá por inúmeros motivos, 

dentre eles, está o aumento da carga horária dos supervisores de campo e acadêmico que 

contribui para que não haja uma discussão ou debate sobre as experiências presenciadas 

no estágio, ou sobre porque foi utilizado tal instrumento em detrimento de outro, se tal 

atividade é ou não atribuição do(a) assistente social, o aumento das demandas postas aos 

profissionais etc. 

Assim o que se concretiza em algumas realidades de estágio supervisionado é a: 

 
[...] recorrente dificuldade de assegurar uma aproximação mais intensa 
entre as unidades de formação acadêmica e os campos de estágio; 
fragilidades no planejamento e sistematização da supervisão; dificuldades 
para a realização de supervisões conjuntas devido à disponibilidade de 
carga horária docentes e de supervisores(as) de campo para participarem 
de encontros na universidade e no próprio campo de estágio; excessiva 
quantidade e diversidade de campos de estágio para os professores(as) 
supervisionarem concomitantemente;precariedade da estrutura física de 
alguns campos de estágio [...] (VASCONCELOS, 2009, p. 72). 

 

Os diversos desafios encontrados pelos estagiários ao longo do processo de estágio 

pode causar impactos negativos para a formação desses futuros profissionais, fazendo com 

que os mesmos se encontrem desinteressados em relação ao processo de estágio, no 

tocante que para Ribeiro (2010) um dos motivos que contribuem para esse desestímulo dos 

estagiários é o descompromisso por parte de algumas instituições de campo de estágio, em 

que estas não oferece as condições necessárias para o estudo da dimensão técnico-
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operativa da profissão. Logo é preciso que haja “[...] condições necessárias para que as 

instituições possam efetivamente se configurar como campos de estágios” (OLIVEIRA, 

2009, p.101). 

Ainda em consonância com as observações acerca dos desafios, é relevante frisar 

que, em primeira instancia, o processo de formação profissional em Serviço Social está 

vinculado à tentativa de promover um significado social para profissão, portanto o estágio 

também se configura em uma etapa que contribui para esse processo de significação social 

da profissão, diante disso para que o estágio possa contribuir para esse processo o estágio: 

 
terá de responder, entre outros desafios, às contradições presentes na 
política educacional, na ideologia capitalista impressa nas universidades 
brasileiras, na efetivação das Diretrizes Curriculares pelas Unidades de 
Formação Acadêmica – UFAS, nos espaços institucionais em que se efetiva 
o trabalho dos assistentes sociais e dos estagiários, nas transformações e 
exigências do mercado de trabalho [...] (LEWGOY, 2009, p. 45). 
 

Outro desafio que o processo de estágio em Serviço Social encontra é o impasse 

entre trabalho intelectual e a práxis profissional, no tocante que se percebe na realidade um 

distanciamento entre o trabalho intelectual de base teórico-metodológica e prática 

profissional no seu dia-a-dia. Esse distanciamento entre a teoria e prática pode levar os 

estagiários a caírem no fatalismo, não podendo estes apreender a realidade concreta dos 

fenômenos sociais.  

Desta forma, para Iamamoto (1998) o distanciamento entre teoria e prática se dá 

pelo fator da profissão não realizar a medição entre essas duas dimensões do serviço 

social, no tocante que a base teórico-metodológica possui uma produção escrita muito 

vasta, enquanto as produções teóricas sobre a dimensão técnico-operativa se fazem 

recentes dentro da profissão.  

Destarte, em meio aos desafios que perpassam o processo de estágio vale ressaltar 

que o mesmo conta com possibilidades, sendo que o estágio se constitui num:  

 
[...] momento em que se oportuniza ao aluno aprender, identificar-se e 
apropriar-se de sua profissão futura [...] é possível que o aluno estabeleça 
relações mediatas entre os conhecimentos teóricos, que já tem e os que 
estão em processo de construção, e a realidade de prática profissional, a 
partir das quais, pode desenvolver sua capacidade técnico-operativa e as 
habilidades desejáveis ao exercício profissional (PINTO, 1997, p. 86).   

 

Diante disso, percebe-se que a inserção dos estagiários ao campo técnico-operativo, 

faz com que os mesmos possam apreender e intervir na dinâmica da realidade concreta de 

acordo com as possibilidades de cada espaço sócio-ocupacional em que o serviço social se 

encontra inserido, possibilitando para os estagiários aí colocar em prática os seus 
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conhecimentos teóricos. Sendo que, para Rios (2008) no estágio supervisionado de serviço 

social “[...] existem no real como possibilidade, podem vir a se tornar no futuro, na prática 

concreta dos profissionais. Assim vamos tornando competentes, realizando o ideal que 

atende as exigências históricas, sempre do contexto em que atuamos” (p. 79).  

Em meio a essas considerações, vale enfatizar que, o estágio por ser um processo 

contraditório e árduo ainda precisa de avanços, tendo em vista que para que haja a 

efetivação concreta dos preceitos contidos na PNE e para que esta torne “um instrumento 

de resistência à lógica da precarização do ensino e do trabalho, afirmando-o na direção da 

defesa de qualidade do estágio e da formação profissional” (RAMOS, 2009, p.35),  são 

necessário grandes progressos e a superação dos desafios supracitados. . 

Assim, os fatores contraditórios, as dificuldades, os desafios etc., presente no 

cotidiano dos Assistentes Sociais e, posteriormente no cotidiano dos estagiários em  Serviço 

Social precisam passar por um processo de problematização e de reflexão durante o 

processo de supervisão acadêmica e de campo, tendo em vista que, é nestas reflexões que 

se pode ser criado “[...] um campo de possibilidades e intervenção para o Serviço Social 

como intermediação de estratégica de ação” (FALEIROS, 2005, p.50). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio supervisionado se constitui em um processo que possibilita vivenciais e 

experiências únicas e especificas no cotidiano dos sujeitos envolvidos, o estagiário, os 

supervisores de campo e o acadêmico, no tocante que o estágio como uma etapa do 

processo de formação profissional é o momento em que os estudantes/estagiários irão se 

depara na prática, pela primeira vez, com as demandas, dificuldades, possibilidades e os 

limites do espaço sócio-ocupacional no qual irão desenvolver suas atividades.  

O estágio é um processo de ensino-aprendizagem que é legitimado pela lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, já o estágio em Serviço Social possui outros 

documentos legais, nos quais, os sujeitos envolvidos devem ter conhecimento sobre o que 

se trata, ou seja, o estágio em Serviço Social se referencia na Lei de Regulamentação da 

Profissão 8.662/93; no Código de Ética da Profissão de 1993; na resolução do 

CFESS/CREES de nº 533 que dispõe sobre a supervisão direta do estágio em Serviço 

Social; e da Política Nacional de Estágio (PNE), criada está última pela ABPESS em 2010.  

O conhecimento acerca do que trata os documentos supracitados se fazem de suma 

importância, pois com isso os sujeitos envolvidos saberão quais as suas competências, 

atribuições, direitos e deveres e como agir em determinadas irregularidades.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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O estágio supervisionado não está isento de contradições e dos rebatimentos da 

conjuntura neoliberal, portanto, vale salientar que, a sobrecarga de trabalho dos 

supervisores de campo e acadêmico, as péssimas condições de algumas instituições de 

campo, as dificuldades no decorrer das supervisões acadêmicas e de campo, a ênfase na 

mera resolubilidade dos problemas, os desafios enfrentados pelos estagiários (falta de meio 

de transporte para ir ao estágio, falta de alimentação fornecida pela instituição etc.), o 

cumprimento da carga horária do estágio etc., se constituem em rebatimentos e desafios 

postos aos estagiários e aos supervisores de campo e acadêmico 

. Entretanto no meio de tantos limites e desafios, vale enfatizar que, há 

possibilidades, pois por mais contraditória seja a realidade concreta é nesta que as 

possibilidades surgem e encontram espaço de realização.  

O estágio supervisionado em Serviço Social é voltado para o desenvolvimento de 

ações reflexivas, críticas e interventivas, que objetiva a observação de como se desenvolve 

as três dimensões: técnico-operativo, teórico-metodológico e ético-politico no espaço sócio-

ocupacional no qual os estudantes irão apreender,conhecer e intervir.  

Em síntese, vale inferir que, a formação profissional, com ênfase nos profissionais do 

Serviço Social não encerra ao adquirir o diploma, no tocante que o processo de formação é 

contínuo e dinâmico, assim, “[...] a formação profissional não se completa com a conclusão 

do curso, o curso é seu desencadeador” (OLIVEIRA, 2003, p.60). 
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