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Resumo: O presente artigo propõe apresentar o estágio obrigatório em Serviço Social como 
um instrumento fundamental e de suma importância para o processo de formação 
profissional dos Assistentes Sociais e, por conseguinte, trazer anseios, conflitos, desafios e 
possibilidades vivenciados pelos acadêmicos neste processo. O estudo também aponta o 
estágio como a materialização da teoria na prática, estando articulado com as três 
dimenções da profissão: ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. Pretende-
se ainda, destacar a importância da interlocução da tríade aluno/estagiário – supervisor de 
campo – supervisor acadêmico, considerando que é no estágio que o perfil profissional do 
aluno começa a ser formado. 
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Abstract: This article proposes to present the compulsory traineeship in Social Work as a 
fundamental and extremely important instrument for the professional formation process of 
the Social Assistants and, consequently, to bring desires, conflicts, challenges and 
possibilities experienced by the scholars in this process. The study also points to the stage 
as the materialization of theory in practice, being articulated with the three dimensions of the 
profession: ethical-political, theoretical-methodological and technical-operative. It is also 
intended to highlight the importance of interlocution of the triad student / intern - supervisor of 
field - academic supervisor, considering that it is at the stage that the professional profile of 
the student begins to be formed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O contato com o exercício profissional na graduação é um dos momentos fundamentais da 

formação acadêmica dos/as Assistentes Sociais e ocorre por ocasião do estágio obrigatório, 

ainda que este não seja o momento exclusivo do ensino da prática. Nesse momento 

articula-se teoria e prática, conhecem-se os espaços sócio-ocupacionais dos assistentes 

sociais, o público-alvo das ações profissionais, as políticas sociais, suas possibilidades e, 

principalmente, os desafios e poderes institucionais.  

Para os estudantes vivenciar o estágio configura-se num momento de profundas e 

importantes reflexões sobre a profissão. As atividades desenvolvidas no estágio estão 

diretamente ligadas às expectativas profissionais, sendo satisfatórias ou não para os futuros 

profissionais em Serviço Social. Assim, por meio desse trabalho pretendemos realizar 

algumas reflexões sobre esta etapa tão peculiar da formação, apresentando nossa 

experiência de estágio em serviço social. 

 

2. O ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS FUTUROS 

ASSISTENTE SOCIAIS 

 

A Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, em 

seu artigo primeiro traz o estágio como um “ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior” (BRASIL, 2008). 

Nesse sentido a lei traz o estágio como componente do projeto pedagógico do curso sendo 

processo educativo do estudante, visando o aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

acadêmico para a vida cidadã e para o trabalho.  

Ao se direcionar ao estágio em Serviço Social temos como base a Política Nacional de 

Estágio (PNE), da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 

publicada em 2010 define o estágio como: 
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(...) 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, que vem se 
agravando diante do movimento mais recente de colapso mundial da 
economia, em sua fase financeira, e de desregulamentação do trabalho e 
dos direitos sociais (PNE, 2010, p. 11). 

 

Este é um momento importante na construção do perfil profissional do estudante, devendo 

ser realizado de forma que venha a acrescentar na formação, com discussões e criticidade 

acerca da prática profissional do estágio. Configura-se em um processo coletivo de ensino-

aprendizagem, a partir da tríade supervisor acadêmico e de campo e estagiário, no qual se 

realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do estagiário 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. 

O estágio curricular obrigatório regulamentado pela PNE (2010) é uma possibilidade do 

estudante de Serviço Social se aproximar da realidade, conectando a teoria e a prática, 

neste processo o estagiário tem a possibilidade de visualizar seu tempo de graduação se 

materializando na prática.  

Conforme Assis (2012), a relação entre teoria e prática no Serviço Social no âmbito do 

exercício e da formação profissional é pensada como unidade, esta, se expressa na 

interação indissociável entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa. Nesse sentido, devemos trabalhar com as três dimensões de forma articulada 

para que o projeto profissional seja traduzido em ações concretas, uma vez que, a 

articulação entre essas dimensões é apontada, inclusive, como um dos princípios do estágio 

supervisionado em Serviço Social.  

Ao observar o Assistente social na sua ação profissional identificamos as atribuições e 

competências da profissão, percebemos se o código de ética acompanha o fazer do 

profissional, identificamos os instrumentais utilizados. Contudo, não estamos na instituição 

para fiscalizar as atividades do assistente social/supervisor acadêmico, porém, precisamos 

perceber o cotidiano de trabalho como um todo. 

A PNE (2010) destaca que o estágio em Serviço Social deve se nortear por princípios, aos 

quais preservam e estão em consonância com princípios do Código de Ética dos assistentes 

sociais de 1993, são eles: indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológicas, 

ético-políticas e técnico-operativas; articulação entre formação e exercício profissional; 

indissociabilidade entre estágio, supervisão acadêmica e de campo; articulação entre 
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universidade e sociedade; unidade entre teoria e prática; articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

Devemos defender nosso projeto ético-político na garantia dos direitos civis sociais e 

políticos da classe trabalhadora, bem como, dos nossos usuários. Se necessário, deverão 

ser realizados tensionamentos a fim de que o usuário seja o alvo das ações, estando 

sempre atento e realizando análise das situações concretas e das necessidades dos 

usuários.  

A partir da educação permanente e muita leitura norteia-se este processo, pois é um meio 

que possibilita ao profissional romper com a prática rotineira, acrítica e burocrática, 

permitindo a reorganização da sua atuação, tendo em vista as condições de vida dos 

mesmos e os referenciais teóricos e políticos hegemônicos na profissão, previstos na sua 

legislação, e no projeto de Reforma Sanitária (CFESS, 2010). 

Cabe salientar a importância da tríade (supervisor acadêmico, supervisor de campo e 

estagiário) presentes no processo de estágio, pois este pode ser considerado um momento 

de muitas angústias e desafios para os acadêmicos, os quais por meio de acompanhamento 

e orientação profissional possibitam a necessária indissossiabilidade entre estágio e 

supervisão, bem como o âmparo crucial neste processo de aprendizado. 

Em consonância com as legislações da profissão, a PNE (2010) define as atribuições dos 

supervisores, acadêmico e de campo, e dos estagiários, uma vez que os sujeitos envolvidos 

desempenham diferentes papéis e funções, conforme abaixo:  

 

Aos(às) supervisores(as) acadêmicos(as) compete o papel de orientar os 
estagiários e avaliar seu aprendizado, em constante diálogo com o(a) 
supervisor(a) de campo, visando a qualificação do estudante durante o 
processo de formação e aprendizagem das dimensões teórico-
metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da profissão, em 
conformidade com o plano de estágio. Aos(às) supervisores(as) de campo 
cabe 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. E ao(à) 
estagiário(a), sujeito investigativo, crítico e interventivo, cabe conhecer e 
compreender a realidade social, inserido no processo de ensino-
aprendizagem, construindo conhecimentos e experiências coletivamente 
que solidifiquem a qualidade de sua formação, mediante o enfrentamento 
de situações presentes na ação profissional, identificando as relações de 
força, os sujeitos, as contradições da realidade social (PNE, 2010, p. 19). 

 

O estágio supervisionado na Lei nº 8.662/1993 Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente social, estabelece a supervisão direta de estágio em Serviço Social como 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

atribuição privativa do Assistente Social. Conforme o artigo 5º lei “contituem atribuições 

privativas do assistente social: VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários 

de Serviço Social” (BRASIL, 1993). 

Portanto, supervisor e supervisionado são sujeitos que possuem determinados 

conhecimentos, habilidades intelectuais, interesses, e atitudes na medida em que o ensino e 

a aprendizagem, na supervisão, se desenvolvem em um processo, no qual ambos passam 

pelo processo de trocas mútuas. Tornando-se perceptível a relevância do trabalho coletivo e 

integrado da tríade: supervisor de campo, supervisor acadêmico e estagiário, numa 

perspectiva de desenvolvimento do processo de estágio e formação profissional do aluno.  

Os princípios gerais do Código de Ética profissional devem orientar todas as atividades e 

atribuições profissionais, incluindo a supervisão direta realizada pelo supervisor de campo e 

acadêmico. De modo específico, o Código de Ética do/a Assistente Social de 1993 

estabelece vedações e deveres, em relação ao estágio: 

Artigo 4º É vedado ao assistente social: 

 

d) compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos 
profissionais; 

e) permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em 
instituições públicas e/ou privadas que não tenham em seu quadro 
assistente social que realize acompanhamento direto ao aluno estagiário. 

 

E ainda em seu artigo 21º dispõe que “São deveres do assistente social: c) informar, 

esclarecer e orientar os estudantes, na docência ou supervisão, quanto aos princípios e 

normas contidas neste código”. Assim, as normativas devem orientar toda a formação e o 

exercício profissionais, concomitantemente com o Projeto ético-político profissional, e ainda 

com vistas a indissociabilidade entre formação e exercício profissional. 

O estágio curricular é obrigatório para obtenção do diploma de bacharel em Serviço Social, 

para além, é de suma importância na formação profissional dos assistentes sociais, pois é 

ele quem vai oportunizar o desenvolvimento da capacidade para o trabalho profissional 

assim como propiciar a reflexão sobre a realidade social a qual está inserido.  

 

3. O PROCESSO DE ESTÁGIO NA VISÃO DISCENTE: UM RELATO A PARTIR DA 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
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Realizamos nosso estágio na política pública de saúde de média e alta complexidade, e ao 

entrar no campo de estágio tivemos que buscar leituras que diziam da políca que estavamos 

inseridas, e isso demandou muito tempo e indicações bibliográficas por parte das 

supervisoras. Trazemos isso porque não foi abordado ou pouco estudado durante a 

graduação o processo de reforma psquiatrica e o trabalho do assistente social na atenção 

hospitalar. 

Aí temos um problema na estrutura curricular do curso de Serviço Social, o qual é um curso 

novo na universidade e está em processo da primeira reformulação do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). O atual PPP contém apenas uma disciplina sobre sáude, o que acaba 

limitando os conteúdos estudados na matéria, podendo ser estudadas algumas das muitas 

refências da área da saúde. 

Apontamos aqui a importância da supervisão e orientação para o processo de estágio, pois 

como já falado é um momento de muitas angústias e desafios, e o professor assim como o 

profissional assistente social do campo são essecenciais neste processo e possuem 

embasamento para dar um suporte ao estagiário, pois além de tudo já passaram por este 

período de estágio.  

Destacamos também que não somos alunas trabalhadoras, mas que o curso de serviço 

social que estamos inseridas é noturno e caracterizado por alunos trabalhadores, os quais 

vem para aula depois de um longo dia de trabalho e ao chegar em casa tem sua vida 

pessoal para atender. Isso dificulta que leituras e estudos extraclasse ocorram, o que acaba 

por vezes precarizando a formação dos futuros assistentes sociais. 

O estágio curricular obrigatório em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) é dividido em 2 etapas, estágio I e estágio II, os quais não são remunerados e só 

podem ser realizados em locais onde atuam Assistentes Sociais. Além disso, possuimos 

uma carga horária para cumprir, sendo totalizadas 150 horas, divididas em 105 horas no 

campo de estágio e 45 horas para as supervisões acadêmicas, além de que concormitante 

realizamos disciplinas curriculares e não curriculares.   

O objetivo dos estágios I e II é de colocar em prática os instrumentos de análise, intervenção 

e gestão de políticas, programas e projetos sociais no universo de atuação característico da 

atuação profissional do assistente social. Após o estágio espera-se que o mesmo tenha 

agregado maior experiência ao acadêmico, derivada da aplicação no campo de 

trabalho/estágio do assistente social das teorias e técnicas de intervenção.   

Para tanto, a organização do estágio é de responsabilidade da Comissão de Estágios, a 

qual é formada por docentes, técnica e bolsista, cabendo à comissão “atuar diretamente 

articulada às coordenações de curso ou departamentos, de modo a viabilizar as novas 
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demandas de qualificação do Estágio como elemento central da formação profissional” 

(PNE, 2010, p. 24). Cabe destacar a importância da comissão de estágios no planejamento 

das atividades, acompanhamento e avaliação, bem como no processo de insersão do 

estagiário no campo e nos documentos que respaldam este processo. 

No primeiro estágio após a inserção no campo, realizamos análise da realidade institucional 

do serviço, a partir de observações do dia-a-dia de trabalho dos profissionais da equipe, e 

em especial da prática do assistente social na instituição, com vistas a reflexão teórico-

prática e a análise reflexiva, identificando as expressões da questão social existentes, uma 

vez que é no estágio que o perfil profissional do aluno começa a ser formado.  

Conforme a realidade analisada deve-se construir obrigatoriamente ainda no estágio I um 

projeto de intervenção a ser aplicado no estágio II, no qual conforme a demanda 

apresentada no estágio I será construído para atender algumas das expressões da questão 

social existentes no serviço. Já o estágio II em Serviço Social tem como objetivo o 

acompanhamento das práticas do Assistente Social no seu campo de atuação, bem como a 

realização de algumas práticas pela estagiária, além da aplicação do projeto de intervenção, 

o qual foi elaborado no semestre anterior.  

No processo de estágio existem documentos que precisam ser entregues a supervisora 

acadêmica, os quais servirão para avaliação do estagiário na disciplina de estágio, bem 

como ficarão arquivadas na coordenação do curso, dentre os documentos estão: termo de 

compromisso, plano do supervisor de campo, plano de estágio do aluno, diários de campo, 

análise institucional, projeto de intervenção, relatório final de estágio, frequência de campo, 

avaliação do supervisor de campo, avaliação do acadêmico.  

A avaliação do processo de estágio por parte do discente será na medida em que seus 

objetivos serão alcançados, se o processo de estágio se caracterizou fundamental em sua 

formação, e se conseguiu visualizar e articular as três dimensões: técnico-operativa, ético-

política e teórico-metodológica. 

Consideramos a realização do estágio em Serviço Social como de extrema importância na 

nossa formação profissional como futuras Assistentes Social, neste período pudemos de 

fato materializar na prática toda a teoria estuda durante a graduação. Além disso, um 

momento muito especial na formação a qual nos deparamos com as demandas e 

expressões da questão social e realizamos intervenções com nosso aparto técnico e teórico, 

e claro da ética profissional. 

Este período possibilitou trocas de conhecimento entre os sujeitos envolvidos, reflexões a 

cerca do fazer profissional com base no materialismo histórico e dialético da profissão, 
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conhecer de fato a política que estamos inseridas e somar força junto dos trabalhadores na 

luta pelos direitos dos usuários e um Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade. 

Nesse sentido, também conseguimos visualisar os desafios que permeiam a prática 

profissional, mas especificadamente as precárias condições de trabalho que os Assistentes 

Sociais estão submetidos e que só se agravam diante da atual conjuntura que vivemos. 

Citamos por exemplo, a lei das 30 horas que não são garantidas as profissionais, a não 

existência de computador, sala e telefone, a sobrecarga de trabalho por falta de 

profissionais da área, e entre outros empecilhios que dificultam o trabalho do Assistente 

Social e o atendimento ao usuário. 

Saimos da acadêmia sabendo que muitos embates e lutas nos aguardam, na garantia dos 

nossos direitos e dos usuários. Logo, a luta por um ensino superior de qualidade a qual 

prepare os acadêmicos de Serviço Social para atuação profissional, direcionando como alvo 

das nossas ações e protagonistas os usuários, mobilizando, planejando e atendendo de 

acordo com o projeto ético-político da profissão. 

O estágio vai muito além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas, ele é uma 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Acredita-se que o estágio precisa 

caminhar nesse rumo, ou seja, numa visão dialética, onde professor, acadêmico e 

profissional possam argumentar, discutir, refletir e dialogar as práticas vivenciadas.  

 

4. PROCESSO SISTEMATIZADOR DO ESTÁGIO: A ELABORAÇÃO DO DIÁRIO DE 

CAMPO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE E REFLEXÃO 

 

O processo de estágio é marcado por diversos documentos de sistematização das 

atividades de estágio. Logo, estes possuem diversos entendimentos de como o realizar, 

tanto pelos supervisores, como pelos estagiários. O diário de campo conforme Costa e 

Guindani (2012, p. 270) pode ser definido como: 

 

um instrumento que nos possibilita retornar a uma situação já passada e 
nela perceber determinações que constituem o presente. Também nos 
permite assimilar mais facilmente a continuidade de uma intervenção que 
está sendo ou já foi objeto de sistematização da intervenção profissional, 
colaborando com a memória profissional e com a qualificação das ações. 

 

A escrita do diário de campo não é nada mais do que estudamos a graduação inteira, é a 

materialização da teoria na prática. Isso não é, e nem pode ser um “bicho de 7 cabeças”. 
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Porém, o resultado dele pode ser direcionado pelo supervisor acadêmico, pois vai depender 

da forma de exigência do mesmo. Exigir um diário de campo por ida ao campo é 

humanamente impossível de sair um bom resultado, pois o acadêmico além do estágio tem 

disciplinas/aulas, tem sua vida pessoal, e o estágio, bem como o diário de campo é um 

processo de reflexão e não um simples relato de atividades.  

Por isso é de extrema importância que o estagiário realize análise das situações 

vivenciadas, essa que é a real contribuição do diário. E para esta construção e análise o 

aluno precisa de tempo, nesse sentido consideramos muito melhor 1 diário com ampla 

análise do que foi vivênciado, do que 20 sem reflexão. 

Aqui destacamos novamente a importância da supervisão e orientação para o processo de 

sistematização do estágio, é um momento de muitas angústias e desafios, e o professor, 

bem como o supervisor de campo são essenciais neste processo. É como se fossem nossos 

pais nos educando e direionando nossas ações, só que agora ações profissionais, como 

futuros assistentes sociais. 

Consideramos também ser importante que o estagiário entenda o significado do diário de 

campo, o pra que serve, pra quem está escrevendo, pois as vezes o aluno escreve achando 

que é para o supervidor acadêmico em busca apenas de uma nota, quando na verdade 

estamos escrevendo e refletindo pra nós mesmos e o resultado disso poderá ser utilizado no 

relatório final de estágio e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Para além disso, conforme Dal’ Pra (2007): 

 

O diário de campo, os relatórios [...] enfim, toda a forma de documentação 
só adquire sentido se são úteis tanto para os profissionais quanto para a 
instituição porque, mais do que apenas arquivar informações, deve incidir 
positivamente nos processos de planejamento e avaliação no sentido de 
facilitar sua realização. No caso especifico do Diário de campo, este pode 
conter reflexos cotidianos que quando relidas teoricamente, podem traduzir-
se em avanços tanto na intervenção (estabelecimento de novas prioridades, 
por exemplo), quanto na teoria (alimentando-a com novos dados sobre a 
realidade, problematizando novas abordagens e ações) (DAL’ PRA, 2007, p. 
103).  

 

A escrita do diário não é central no processo de estágio, e sim a vivência e as reflexões 

teórico-prática que podemos realizar, o diário é a sistematização disso. Esse caráter de 

obrigação para obtenção de nota acaba limitando o aluno, dá a entender que estamos 

escrevendo para o professor, isso precisa ser desconstruído, esse terror que dizem ser o 

diário.  
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Acreditamos que o estágiario deve sentir prazer em escrever o diário de campo, bem como 

“o quanto é importante nos sentirmos à vontade nessa escrita do diário de campo, de forma 

a sentirem-se livres para expressarem suas emoções, seus sentimentos aos primeiros 

contatos diretos com a prática de assistente social como profissionais em formação” 

(GAVIRAGHI, 2015, p. 267). 

Contudo, consideramos que para facilitar este processo e evitar travamentos na escrita a 

leitura é impressindivel, estar embasado teoricamente possibilita que avançamos na análise 

e realizamos uma bela construção. 

 

4.1. A leitura como balisadora da formação 

 

Consideramos o curso de Serviço Social como uma superação do senso comum, um 

processo de construção bastante dificil, no qual temos que estar abertos a aprender e se 

refazer. Durante a graduação a leitura é essencial na formação, e é um hábito, porém, 

muitas vezes os acadêmicos não entram com ele na academia, e sofrem muito com isso nos 

primeiros semestres, os quais exigem mais leitura, e leitura difícil e atenta. 

O Assistente Social precisa de muita leitura, e leitura permanente para ter um bom 

desempenho profissional, dentro de um processo de leitura e reflexão, teoria e prática. 

Nesse sentido, os acadêmicos de Serviço Social terão que em algum momento desenvolver 

este hábito, considerando que no final do curso na elaboração dos documentos de estágio 

acima apresentados a leitura será balisadora. 

Em concordância com Gaviraghi (2015, p. 260): 

 

Para que o profissional de Serviço Social seja qualificado, que tenha 
competência crítica para pensar, analisar, pesquisar e decifrar a realidade 
em que está inserido, [...] é fundamental que esteja informado, que saiba o 
que está acontecendo no contexto em que vive; portanto, é imprescindível 
que leia e que adquira o hábito da leitura. 

 

Ao se tratar das aulas, consideramos que o esforço deva vir dos dois lados, acadêmico e 

professor, pois a aula precisa ser atrativa para que o aluno se interesse de fato, e o 

acadêmico precisa ser maduro o suficiente e se dedicar, ler os textos solicitados e não só 

esperar o diploma. É fato que os alunos possuem dificuldade de interpretação, e isso é algo 

que vem ainda do ensino básico. Nesse sentido, o docente precisa auxiliar o aluno a 

interpretar o que o texto está trazendo, aprofundado as questões levantadas, trazendo 
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exemplos para aproximar da realidade, fazendo com que os alunos pensem e reflitam, 

desenvolvendo capacidade crítica dos estudantes. 

A aula também deve ser como uma troca de conhecimentos, ainda mais quando os alunos 

estão em estágio, pois são eles que estão em contato com a realidade. O professor precisa 

também estudar muito, estar sempre se atualizando, pois ele também pode cair em 

armadilhas. Para tanto, este profissional é como um incentivador dos acadêmicos, para que 

eles lutem em busca dos direitos profissionais e dos usuários, devendo assim estar conosco 

nas ruas, nas lutas defendendo nosso projeto ético-político. 

O aluno no decorrer da graduação vai desenvolvendo o hábito da leitura, e nem sempre por 

gostar de ler, em alguns casos por obrigação para obtenção de nota. A partir da metade do 

curso, quando temos matérias específicas estamos lendo diariamente no automático, pois 

são leituras indispensáveis para atuação profissional. Quando isso não ocorre acaba que 

durante estágio e TCC temos que voltar e realizar as leituras necessárias, o que se torna 

mais difícil por estarmos com muitas coisas para fazer.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Traçar o perfil dos futuros Assistentes Sociais demandado na contemporaneidade requer 

apontar três dimensões as quais devem ser seguidas: ético-política, teórico-metodológica e 

técnico-operativa, bem como estando afinado ao projeto ético-político profissional. Além 

disso, faz-se necessário apreender o caráter investigativo da profissão, onde a pesquisa, a 

reflexão crítica, a conduta pautada na ética e nas leis que regulamentam as relações sociais 

sejam pressupostos básicos para se compreender o Serviço Social como profissão inserida 

no mercado enquanto especialização do trabalho.  

Contudo, o artigo objetivou-se apresentar de forma breve o estágio obrigatório 

supervisionado em Serviço Social, a partir da realização do mesmo, na visão de 

acadêmicas, considerando-o como essencial na formação dos futuros Assistentes Sociais. 

Pretendeu-se trazer aspectos fundamentais na realização do mesmo, como a articulação da 

tríade presentes neste processo, além disso, a sistematização do mesmo nos diários de 

campo, sendo esta uma ferramenta de análise e reflexão. 

Algumas experiências foram relatadas e muitas mais poderiam ser relatadas sobre esta 

experiência, e além de tudo a problematização de tais vivências. No entanto, o presente 

artigo trás de forma simples alguns dos anseios e empasses vividos no mundo do estagiário, 

em um processo de suma importância para a formação profissional. 



 

12 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

REFERÊNCIAS 

ABEPSS, Política Nacional De Estágio Da Associação Brasileira De Ensino E Pesquisa Em 

Serviço Social. 2010. 

ASSIS, Rivânia Lúcia Moura; ROSADO, Iana Vasconcelos Moreira. A unidade teoria-prática 

e o papel da supervisão de estágio nessa construção. Rev. katálysis v.15 n.2 Florianópolis 

July/Dec. 2012. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL. Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Serviço Social (ABEPS). In: Coletânea de Leis e Resoluções. 

Assistente social: ética e direitos. 4. ed. Rio de Janeiro: CRESS, 2004. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL –ABEPSS. 

Proposta básica para o projeto formação profissional. In: O SERVIÇO Social no Século XXI. 

Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ano 17, n. 50, p. 143-171, abr. 1996. 

CFESS, Conselho Federal de Serviço Social. Parâmetros para a Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde. Brasília/DF - 2010.  

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Código de Ética Profissional. Resolução 

CFESS n° 273/93, de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais e dá outras providências. Brasília, mar. 1993a.  

COSTA, Joyce Vieira; GUINDANI, Miriam Krenzinger. Didática e pedagogia do diário de 

campo na formação do assistente social. In: Revista Virtual Emancipação, Ponta Grossa, 

12(2): 265-278, 2012. 

DAL’ PRA, Regina K; MIOTO, Regina C. T; LIMA, Telma C. Sasso. A documentação no 

cotidiano da intervenção dos assistentes sociais: algumas considerações acerca do diário de 

campo. In: Revista Texto & Contextos. EDIPUCRS. Porto Alegre: 2007. 

GAVIRAGHI, Fabio Jardel; FRAGA, Cristina Kologeski; GOERCK, Caroline. O diário de 

campo no processo de sistematização da experiência de estágio supervisionado em serviço 

social: objetivos e contribuições. Sociedade em Debate, 21(1): 255-275, 2015. 

______. Lei nº 8.662 de 7 de junho de 1993. Lei da Regulamentação da Profissão. Dispõe 

sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. Brasília, 1993b. 

______. Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. 

Acesso em: 05 de abril de 2017. 

 


