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Resumo: O estágio supervisionado em Serviço Social ocupa lugar central na formação 
profissional a partir da nova lógica curricular preconizada pelas Diretrizes Curriculares de 
1996. Em face do compromisso com a formação de profissionais com perfil crítico e 
propositivo, alicerçado no projeto ético-político, o estágio torna-se objeto de estudo e 
pesquisa. O objetivo é avançar na defesa da qualidade da formação profissional ao ao 
qualificar o estágio no processo no processo de ensino-aprendizagem, bem como na 
dimensão interventiva do Serviço Social. Sob tais considerações, procuramos trazer alguns 
elementos constitutivos que fundamentam o estágio supervisionado, contribuindo para a 
reflexão das competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento desta atividade 
curricular, e seu significado na capacitação para o exercício profissional. 
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Abstract: The supervised internship in Social Work occupies a central place in vocational 
training based on the new curricular logic advocated by the 1996 Curricular Guidelines. In 
view of the commitment to the training of professionals with a critical and proactive profile, 
based on the ethical-political project, the internship study and research. The objective is to 
advance in the defense of the quality of vocational training to that by qualifying the stage in 
the process in the teaching-learning process, as well as in the intervention dimension of 
Social Work. Under these considerations, we seek to bring some constitutive elements that 
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support the supervised stage, contributing to the reflection of the skills and abilities 
necessary for the development of this curricular activity, and its meaning in the qualification 
for the professional exercise. 

 

Keywords: Social Work; Professional qualification; Curricular Guidelines; Supervised 
internship. 

  
1. INTRODUÇÃO 
 

 
Procuramos aprofundar o estudo em relação a temática do estágio supervisionado 

em Serviço Social diante da sua importância no processo formativo a partir de uma nova 

compreensão da profissão em relação a natureza da profissão, sua inserção no mundo do 

trabalho e consequentemente, a necessidade de perfil profissional em todo território 

nacional que esteja atento as transformações do mundo do trabalho e as formas de 

respostas da categoria as expressões da questão social. Esta mudança em relação a 

compreensão da natureza do Serviço Social e de seus fundamentos, tem como marco 

histórico o processo de Reconceituação que iniciou-se na década de 1960 e culminou na de 

1990 com uma profissão madura e com novos referenciais e compromisso político com a 

luta dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. 

Esta perspectiva teórico-ontológica da profissão está permeada pela conjuntura 

política, social e cultural que a perpassa desde a sua gênese na década de 1930 e vem 

apresentar novos desafios frente as mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, a história é 

elemento constitutivo do Serviço Social, tanto em sua origem, quanto no seu 

desenvolvimento. Nesse sentindo, relação capital/trabalho e as lutas políticas entre as 

classes sociais marca organicamente a profissão em seus fundamentos histórico, teórico, 

metodológicos e ético-políticos. Não há como pensar a formação e o exercício profissional 

descolado da realidade social que é matéria da intervenção dos Assistentes Sociais e dá o 

seu direcionamento enquanto coletivo no mundo do trabalho.  

Dessa forma, a formação profissional deve ser vista como uma dimensão que deve 

estar organicamente vinculada a realidade social: tanto no sentido de preparar para a 

intervenção na questão social, como é a realidade social que apresenta elementos para a 

análise crítica durante o processo de ensino-aprendizagem. Iamamoto (2008), já nos 

advertia: “pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o 

mundo contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação”. 

Esta participação que nos chama a autora, não é meramente casual, mas a partir 

de uma escolha política consciente, crítica e direcionada por valores humanos genéricos 

que supõe a superação da sociabilidade burguesa.  
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Este compromisso está alicerçado no nosso Código de Ética e na Lei de 

Regulamentação da Profissão de 1993 e atravessa o projeto de formação profissional 

emanado pelas Diretrizes Curriculares, ao colocar como princípio, a necessidade de 

“rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social, que 

possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional se defronta  

no universo da produção; e reprodução da vida social”.  (ABEPSS, 2007, p. 72).  

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, ao 

construir coletivamente as Diretrizes Curriculares, procurou expressar a luta política da 

categoria e seu acúmulo através do processo de renovação da profissão e a hegemonia do 

projeto ético-político, tendo na teoria social crítica como fundamento teórico-metodológico da 

profissão.  

A análise crítica da realidade social em sua totalidade, se realiza no Serviço Social 

através da sua aproximação com o marxismo que permite a apreensão dos fenômenos 

sociais em sua dinâmica dialética com a própria história, com a conjuntura e, como esses 

determinantes sociais se relacionam com os processos sociais mais amplos e se 

concretizam na vida cotidiana, compondo o complexo movimento do real enquanto práxis 

humana. É nesta práxis social que se insere a práxis profissional do Serviço Social e 

expressa as contradições que se concretiza a partir das mazelas da questão social: 

 

Amparamos pela compreensão de que as determinações postas na categoria práxis 
não obedecem a uma relação de causa-efeito, mas, ao contrário, constituem-se num 
conjunto de articulações hierarquicamente dispostas, que se convertem tanto no 
universal concreto quanto no singular, temos que a apreensão das particularidades 
da práxis sócio-humana não pode ser realizada fora do âmbito da totalidade, já que 
a práxis congrega e articula todas as determinações do ser social. (GUERRA, 2014, 
p. 251-252) 

 

A formação profissional e nela compreendida o estágio supervisionado curricular se 

coloca nesse processo como um importante momento do processo de ensino-aprendizagem  

ao propiciar a aproximação do estagiário com a realidade social, procurando articular 

através das mediações, a relação entre o conhecimento apreendido no processo formativo 

em sua totalidade (ensino, pesquisa e extensão, oficinas, eventos científicos e demais 

espaços do processo formativo e nela, o estágio supervisionado) e a realidade social 

vivenciada no campo de estágio, procurando desenvolver competências e habilidades 

necessárias a intervenção profissional. 

A partir dessa centralidade do estágio supervisionado, apresentaremos alguns 

elementos que o constituem através das produções científicas na área, tendo como norte as 

diretrizes curriculares, diante da dimensão que esta possui na categoria, a partir do projeto 

ético-político, tornando-se uma mudança de paradigma na formação profissional em Serviço 
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Social. Posteriormente, abordaremos as categorias fundamentais para a compreensão do 

seu lugar no processo formativo, apresentados através do resultado da pesquisa de campo 

realizada no mestrado no programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade 

Estadual Paulista – UNESP, campus Franca/SP no ano de 2014-2016.  

 

2. Algumas referências do estágio supervisionado na formação profissional na 

atualidade. 

 

O estágio supervisionado adquire um novo patamar com as Diretrizes Curriculares, 

sendo considerado o lócus privilegiado de construção da identidade profissional em Serviço 

Social e espaço de mediação e efetivação da práxis profissional, diante do caráter 

interventivo e investigativo da profissão. 

 

A partir da concepção definida pelas diretrizes curriculares aprovadas nos fóruns da ABEPSS, 
a temática do estágio supervisionado na formação profissional deve constituir-se em 
aprofundamento permanente e constitutivo da formação profissional, e de competência das 
unidades de ensino no processo formativo.  
Nessa direção o tratamento dado ao estágio deve ser pauta constante dos fóruns da ABEPSS, 
no sentido de antecipar-se de forma articulada e organizada, na defesa do projeto ético-político 
da profissão, do ensino da formação de qualidade; pressupostos das diretrizes [...]. 
(ABRAMIDES, 2004, p. 16). 
 

As Diretrizes Curriculares a partir dos núcleos de fundamentação: Núcleo dos 

Fundamentos Teórico-metodológicos da Vida Social, Núcleo de Fundamentos da Formação 

Sócio-histórica da Sociedade Brasileira e Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional, 

procuram contribuir para a superação da dicotomia entre a teoria e a prática, por meio do 

estabelecimento de pressupostos, princípios e diretrizes para a formação profissional, ao 

propor um “2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional 

se defronta no universo da produção; e reprodução da vida social.” (ABEPSS, 2007, p. 72).  

Os núcleos de fundamentação se articulam e se correlacionam procurando 

contribuir para a compreensão dos diferentes níveis da realidade social. O núcleo de 

fundamentos teórico-metodológicos da vida social busca compreender a constituição do 

homem enquanto ser histórico e social e o trabalho enquanto produção da sua própria 

existência. Este núcleo também se particulariza em outros dois: a formação sócio-histórica 

da realidade brasileira e do trabalho profissional.  

É a partir do estabelecimento de uma nova lógica curricular, que as diretrizes 

curriculares em Serviço Social procuram superar a fragmentação e a pulverização do 

conteúdo, articulando disciplinas, seminários temáticos, atividades complementares e 

indispensáveis para formação profissional. Assim os núcleos de fundamentação devem 
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estar articulados evitando a sobreposição de conteúdos ou o seu descolamento com a 

realidade social. 

Assim o estágio supervisionado se configura como componente curricular 

obrigatório, sendo competência profissional elucidado no Código de Ética e se caracteriza 

como atribuição privativa. 

 

[...] uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do 
aluno no espaço sócio-institucional objetivando capacitá-lo para o exercício do 
trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será 
feita pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, através da reflexão, 
acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio, elaborados em 
conjunto entre unidade de ensino e unidade campo de estágio, tendo como 
referência a Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética 
do Profissional (1993). O estágio supervisionado é concomitante ao período letivo 
escolar. (ABEPSS, 2007, p. 84).  

 

A produção científica em relação ao estágio supervisionado em Serviço Social 

ganha significativa atenção principalmente a partir das obras de Marta Alice Feiten Buriolla: 

O estágio supervisionado e Supervisão em Serviço Social: o supervisor, sua relação e seus 

papéis. Estas publicações durante muito tempo, foram as principais referências em relação 

a temática do estágio e da supervisão na perspectiva elucidada pelas Diretrizes 

Curriculares. 

Para a autora estágio supervisionado é considerado enquanto um dos momentos 

centrais na formação profissional diante da dimensão interventiva da profissão e de sua 

contribuição na construção da identidade profissional: 

 

O estágio é concebido como um espaço de treinamento, um espaço de aprendizado 
do fazer concreto do Serviço Social, onde um leque de situações de atividades de 
aprendizagem profissional se manifesta para o estagiário, tendo em vista a sua 
formação. 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 gradativa e sistematicamente. 
(BURIOLLA, 1995, p. 13) 

 

Destacamos a importância da supervisão de estágio no processo de ensino-

aprendizagem em Serviço Social, ao realizar a síntese teórico-práticas através da 

apreensão crítica da realidade social numa perspectiva de totalidade, num processo de 

mediação, instrumentalizada por uma vertente teórica crítica, que permita contribuir para a 

construção da identidade profissional. Percebemos que esta atividade, é eminentemente 

educativa devendo ser referenciada pelos princípios ético-políticos da profissão. 

 

Como o processo de ensino-aprendizagem contém uma concepção de educação e 
de homem, inevitavelmente encontra-se na concepção de profissão uma visão de 
homem atrelada a uma teoria do ser social, desembocando num projeto de ação. 
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Projeto este que está no horizonte e que é uma idealização, mas que aspira ser 
concretizado na vivência real do cotidiano profissional. (BURIOLLA, 1995, p. 84). 
 

Outros pesquisadores pesquisadores tem se atentado a temática da formação 

profissional e do estágio supervisionado, avançando no debate em relação aos seus papéis, 

elementos constitutivos, objetivos, princípios e seu lugar no processo de ensino-

aprendizagem. Para Cirlene Oliveira (2000, p. 103-104) o estágio supervisionado deve 

contribuir para a aproximação de “[...] situações reais e experiências cotidianas, na tentativa 

de compreendê-las em suas múltiplas determinações e, dentro da realidade político-

institucional, apresentar criativamente propostas de enfrentamento das expressões da 

questão social.” A autora destaca a importância da construção de um novo paradigma em 

relação a formação profissional em Serviço Social, rompendo com a visão em relação ao 

estágio enquanto um momento episódico do processo educativo de treinamento técnico 

para o exercício profissional. 

 

Assim, pode-se afirmar que o desafio presente nesta forma de conceber o estágio 
supervisionado é romper com o paradigma de uma atividade direcionada 
majoritariamente  para a informação teórica e a prestação de serviços por meio do 
exercício profissional. O estágio, além dessa prerrogativa, deve centrar-se no estudo 
dos elementos históricos e conceituais ministrados no curso de Serviço Social, 
aproximando-se de situações reais e experiências cotidianas, na tentativa de 
compreendê-las em suas múltiplas determinações e, dentro da realidade político-
institucional, apresentar criativamente propostas de enfrentamento das expressões 
da questão social. (OLIVEIRA, 2000, p. 103-104) 
 

O estágio supervisionado configura-se como um importante espaço de 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a intervenção profissional  

a partir da aproximação do estagiário com a realidade social a partir do compromisso e da 

responsabilidade, apreendendo as mediações necessárias para a síntese teórico-prática 

entre o conhecimento construído ao longo da graduação e a realidade social vivenciada no 

campo de estágio, para a [...] 1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade.” 

(ABEPSS, 2007, p. 73). 

A formação profissional dessa forma, deve articular a competência teórico-

metodológica, com habilidades técnico-operativas para intervir na realidade social  a partir 

do compromisso ético-político com a classe trabalhadora. “A competência profissional está 

alicerçada, portanto, em projetos de transformação social cujos princípios estão vinculados à 

liberdade, à equidade e à democracia.” (LEWGOY, 2009, p. 45) 

É necessário uma postura ético-política voltada para defesa intransigente dos 

direitos sociais e da qualidade dos serviços prestados. Contribuindo nos espaços onde o 

profissional esteja inserido com o fortalecimento da luta social para a consolidação de um 
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projeto de classe contra-hegemônico que aponte para o direcionamento social para além 

dos limites da sociedade burguesa. 

 
A apropriação dos fundamentos teóricos, metodológicos, históricos, éticos e 
políticos, atrelados à aquisição de novos saberes, tem como parâmetros os 
princípios e os fundamentos ético-políticos do projeto profissional na articulação 
entre as três dimensões (ético-política, teórico-metodológica, técnico-operativa), as 
quais, imbricadas, materializam a atividade profissional. (LEWGOY, 2009, p. 154-
155). 

 

Essa articulação entre as dimensões téorico-metodológicas, ético-políticas e técnico 

operativas também é ressaltada por outros estudiosos da temática do estágio 

supervisionado, que destacam sua importância na construção de competências e 

habilidades necessárias para o exercício profissional: 

 

A primeira discussão feita em nosso projeto curricular, ao afirmar os “princípios 
norteadores, do processo formativo são direcionados à formação de um profissional 
dotado de competência teórico-crítica, com uma sólida aproximação das vertentes 
do pensamento social contemporâneo e suas expressões teórico-práticas no Serviço 
Social a exigir a afirmação do trato teórico-metodológico rigoroso aliado a um atento 
acompanhamento histórico da dinâmica da sociedade”. É por isso que o maior 
desafio está na articulação entre a profissão e a realidade social, certo que o 
Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas na realidade. 

(OLIVEIRA, I. I. M. C., 2010, p. 738, grifo nosso). 
 

Observa-se o avanço em relação ao estágio supervisionado, a partir do 

entendimento do lugar que este passa a ocupar no processo formativo em Serviço Social 

procurando capacitar o estudante para a compreensão crítica dos processos sociais para 

além  das aparências e das possibilidades que se apontam ao exercício profissional diante 

das contradições dos processos sociais. Esta perspectiva vem reforçar o caráter político e 

educativo do estágio supervisionado e sua importância na construção da identidade 

profissional tendo como referencial o projeto ético-político que baliza o projeto profissional 

em Serviço Social e a construção das competências e habilidades necessárias para sua 

materialização.  

A Política Nacional de Estágio (PNE), aprovada em 2010, produto da articulação 

coletiva da profissão, tendo a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social, protagonista desse processo, surge de um debate profícuo em defesa da formação e 

do estágio supervisionado de qualidade, diante de um contexto histórico marcado pela 

mercantilização do ensino superior, a crescente expansão das modalidades de ensino à 

distância e contraditoriamente, o sucateamento do ensino superior público. Cenário político 

relacionado com os desafios apresentados para a efetivação do estágio supervisionado de 

qualidade: 
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[...] ampliação do EaD e suas implicações na qualidade da formação profissional do 
assistente social, notadamente, na realização do estágio supervisionado curricular 
obrigatório, processo no qual temos constatado descumprimento ao que é 
preconizado pelas Diretrizes Curriculares, com destaque para a não realização da 
supervisão conjunta entre supervisores acadêmicos e de campo e problemas 
relacionados a carga horária prevista para essa atividade. De outro, a aprovação da 
lei 11.788, de 25/09/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 
providências; considere-se também, e especialmente, a resolução CFESS Nº 533, 
de 29 de setembro de 2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio no 
Serviço Social. (ABEPSS, 2010, p. 3) 

 

A esses desafios, a Política Nacional de Estágio configura-se como estratégia 

política da categoria na defesa da qualidade da formação profissional e do estágio 

supervisionado frente à precarização da política educacional brasileira, as exigências do 

mercado de trabalho, a mercantização e expansão do ensino à distância e outros desafios. 

Tornou-se necessária a construção coletiva de uma normativa que orientasse a realização 

do estágio supervisionado em Serviço Social procurando superar desafios históricos da 

profissão como o distanciamento entre o campo de estágio e as Unidades de Formação 

Acadêmica  (UFA’s), a necessidade de parâmetros e de definições de atribuições para a 

realização da supervisão de campo e acadêmicas. 

 

3. Os elementos constitutivos do estágio supervisionado a partir dos sujeitos 

partícipe do processo de ensino-aprendizagem. 

 

A pesquisa realizada durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus Franca no período de 

2014 e 2016, procurou analisar se o estágio supervisionado contribui para a construção da 

identidade profissional em Serviço Social e como os sujeitos partícipe desse processo – 

supervisor de campo, estagiário e supervisor acadêmico, compreendia essa identidade 

profissional. Foram entrevistados  seis supervisores de campo, vinculados ao Núcleo de 

Estágio em Serviço Social da UNESP/Franca, através de entrevista semi-estruturada e  dois 

supervisores acadêmicos. Com os estudantes, foi aplicado questionário com a turma do 

diurno e com o noturno, do terceiro ano do curso de Serviço Social, sendo que período 

diurno, obtivemos 12 respostas ao questionário e no período noturno 22 respostas, 

totalizando 34. Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado apresentado ao 

programa sob a intitulação: “Identidade Profissional em Serviço Social e a contribuição do 

estágio supervisionado”. Encontra-se arquivada na biblioteca e no repositório da 

universidade. 

O estágio supervisionado é considerado como espaço de construção da identidade 

profissional. Em relação aos elementos que contribuem para a construção da identidade 
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profissional, a supervisora de campo Heloisa traz uma importante categoria de análise para 

a sua compreensão: a legitimidade. Essa legitimidade, segundo a entrevistada, se dá a 

partir das requisições profissionais na sociedade capitalista, ou seja, sua função social que 

corresponde à necessidade da profissão no mundo do trabalho. É importante 

compreendermos que essa função social é oriunda das contradições da sociedade 

capitalista e a inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho, o que exige 

que as respostas profissionais atendam demandas tanto do capital quanto do trabalho, 

sendo uma dimensão ontológica do trabalho do assistente social:  

 
A gente tem uma identidade, que nos caracteriza perante a sociedade, que as pessoas tem 
uma ideia qual é a atribuição do Serviço Social, qual a identidade dele. É isso que legitima a 
existência e a prática, nesse processo de identificação.  Eu acredito que é construída pelo 
processo de identificação com a profissão, com a nossa prática, no dia a dia, nas situações que 
a gente vive no trabalho (Heloisa, supervisora de campo).  
 

A legitimidade é uma importante categoria tratada por Cirlene Oliveira (2000), 

através da maior aproximação do estagiário com o campo de estágio, onde ele poderá 

afirmar a identidade que está sendo construída ao longo do curso ou negá-la e ao mesmo 

tempo se identificar com a profissão a partir desta identidade. Caso tenha uma experiência 

negativa, que não vá de encontro com os princípios propostos pelas Diretrizes Curriculares, 

poderá ocorrer uma negação dessa identidade e consequentemente uma não identificação 

com a profissão. Ao abordar a importância da legitimidade enquanto elemento importante na 

discussão do estágio supervisionado a autora coloca: 

 
Compreende-se que este tem significativo papel no processo  de formação  
profissional, pois representa essencialmente ao estagiário uma possibilidade de 
aproximação à realidade cotidiana dos indivíduos sociais, alicerçada na apropriação 
de conhecimentos teórico-metodológicos que orientam o exercício profissional, se 
configurando assim como elemento síntese na relação teoria-prática. (OLIVEIRA, C. 
A. H. S., 2000, p. 102).  

 

A mediação é outro importante elemento para que o estagiário consiga realizar a 

relação entre a teoria apreendida na faculdade e a experiência vivenciada no estágio. 

Destacamos que teoria e realidade são dimensões distintas que se complementam. Para a 

supervisora de campo Heloisa, a falta de campo de estágio é um dificultador para que o 

estagiário consiga realizar a mediação, já que o estudante possa sentir frustrado por não 

estar realizando  o estágio no campo desejado. Em relação ao estagiário realizar o seu 

estágio num mesmo campo, consideramos importante por contribuir para que ele tenha uma 

dimensão mais ampla do trabalho do assistente social e de todo processo, não 

fragmentando a experiência e consiga vivenciar experiências significativas durante o período 

em que está no campo de estágio: 
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Porque às vezes o estudante vai ficar aqui na APAE dois anos e vai ter essa 
experiência apenas de como se dá a prática. Não sei se isso é bom ou ruim, porque 
às vezes ele poderia vivenciar outros espaços, por exemplo, o CRAS, o CREAS, o 
serviço público. Mas eu percebo que a gente tem um problema sério em relação a 
ofertar vagas para todos os estudantes  e que eles façam os estágio de acordo com 
aquilo  que ele tem interesse. Eu percebo que às vezes ele faz estágio onde tem 
vaga, não onde ele tem interesse, ou onde ele teria uma inclinação. Porque temos 
durante a formação, aquele sonho de  fazer estágio em determinados locais e 
depois  poder aprofundar, fazer um link com o TCC. Eu acho extremamente 
interessante que você conseguir trabalhar aquela questão da pesquisa, do ensino e 
da extensão. Extensão no sentido de você ter elementos práticos para poder fazer 
essa articulação com a teoria e poder  subjetivar e escrever tudo isso, escrever uma 
hipótese.  Porque a  gente tem em várias situações do trabalho que  a gente não 
tem tempo depois de formado. Quando a gente é estudante a gente cria essas 
perguntas enquanto processo de formação. [a importância da dimensão investigativa 
no Serviço Social] Eu acho importante contribuir para essa fase,  para esse processo 
mas eu percebo que é um processo limitado que não é um processo onde o 
estudante vai fazer onde quer, onde deseja ele vai fazer onde tem a vaga eu acho 
isso um dificultador. (Heloisa, supervisora de campo). 

 

A construção do conhecimento alicerçado no pensamento social crítico, norteado 

pela visão de homem e de mundo, é  um importante elemento para o desenvolvimento do 

estágio de qualidade. Esta importância é destacada por uma das supervisoras:  

 
Existe a completude teórico-práticas e na vivência a gente tem que mostrar isso para 
o aluno. Agora isso a gente discute nesse caso, qual a referência teórica em cima 
disso? Qual o modo que eu estou usando ou adotando para interpretação dessa 
situação?  É o modo crítico-reflexivo? Eu analiso, sou capaz de desenvolver no 
aluno a capacidade da matriz dialética de ver as contradições ou se eu trabalho na 
perspectiva de enquadramento positivismo, do funcionalismo, mesmo que a prática 
pode ser, às vezes, um pouco - pela performance do campo, da missão institucional, 
mas o modo de eu trabalhar ninguém  interfere, o modo de eu interpretar, de eu ver 
a realidade do campo. Eu sempre tive autonomia aqui no meu trabalho. (Claudia, 
supervisora de campo). 
 
 

Destaca-se a importância das Diretrizes Curriculares na construção do perfil 

que norteia a construção da identidade em Serviço Social, considerando-o como um 

profissional generalista, crítico e propositivo dotado de competências teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa e de habilidades para intervir nas 

expressões da questão social. Uma das supervisoras acadêmicas também não 

perde a dimensão de processualidade da identidade que inicia no curso e percorre 

por toda a vida profissional. Sua análise perpassa pelos princípios das Diretrizes 

Curriculares tratados anteriormente: 

 
Eu acredito que a identidade profissional do assistente social é feita a partir do perfil 
que a categoria profissional delineou nas diretrizes curriculares para o curso de 
Serviço Social. Então eu acho que qualquer formação profissional, ela tem um 
direcionamento e esse direcionamento vem das diretrizes curriculares daquele 
determinado curso. Então, nós temos um perfil a formar. Então eu penso que todas 
as disciplinas, que todos os debates que são feitos na graduação, eles caminham 
nessa direção desse perfil: um profissional generalista, um profissional crítico, 
propositivo, que tem princípios éticos que fundamentam a sua ação através do 
nosso código de ética profissional, que tem atribuições e competências específicas. 
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Então acho que o perfil profissional vai dar a identidade profissional daquela 
profissão. É claro que mesclado com as experiências, cultura, formação de cada 
sujeito que são singulares. Mas acho que esse é o perfil do assistente social, a 
identidade do assistente social que vai ser construída coletivamente no processo de 
formação e depois no exercício profissional. (Luiza, supervisora acadêmica). 

 
 

Percebemos que o estágio supervisionado tem ocupado a centralidade do 

processo de ensino-aprendizagem em Serviço Social, sendo o lócus de construção 

da identidade profissional e de síntese da relação entre o conhecimento apreendido 

na graduação e as experiências vivenciadas no campo de estágio. Esse importante 

espaço de mediação, configura-se como estratégia ético-política em defesa da 

qualidade da formação profissional em Serviço Social e tem contribuído para a 

legitimidade da profissão no mundo do trabalho a partir de desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao exercício profissional. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Procuramos apresentar alguns elementos constitutivos do estágio 

supervisionado em Serviço Social a partir da lógica curricular norteada pelas 

Diretrizes Curriculares me Serviço Social de 1996, a partir do recorte da pesquisa de 

mestrado realizada no programa de pós-graduação em Serviço Social da UNESP, 

campus Franca/SP no período de 2014 à 2016. Sendo que a temática do estágio 

supervisionado ainda se configura como objeto de estudo no doutorado, ingresso no 

ano de 2019. 

Nota-se pelas pesquisas bibliográficas e de campo que o estágio tem 

ocupado a centralidade do processo de ensino-aprendizagem diante da natureza 

interventiva da profissão e a necessidade de construção de um perfil profissional em 

todo território nacional, alicerçado pelo projeto ético-político e que marca 

historicamente o compromisso da categoria com a construção de uma nova 

sociabilidade para além do capital. 

O estágio tem se configurado como espaço de defesa da qualidade da 

formação profissional, contribuindo para a síntese entre o conhecimento construído 

na graduação e sua relação com a experiência vivenciada no campo de estágio, 

enquanto espaço de legitimidade da profissão e da identidade profissional. Dessa 
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forma, o conhecimento também é importante elemento na efetivação do estágio 

supervisionado na perspectiva  elucidada pela categoria. 

Também destaca-se sua importância ao contribuir para o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias a intervenção profissional, tendo como 

referencial o pensamento crítico dialético na análise crítica da realidade social em 

sua perspectiva de totalidade. Assim, o estágio é o lócus de ligitimidade não 

somente da identidade profissional, mas também do compromisso do estudante com 

a profissão e com o seu projeto ético-político. 
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