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RESUMO 
 
Este artigo abrange um recorte da pesquisa “Avaliação do 
curso de graduação em Serviço Social da Universidade 
Estadual do Ceará, com ênfase na formação para atuação no 
setor saúde, com destaque para a atenção primária”. Assim, 
objetiva-se compreender o estágio supervisionado como 
espaço de formação para a atuação no campo da saúde na 
percepção de estudantes, docentes e egressos do curso de 
Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Ao 
considerar o estágio em sua dimensão educativa, reconhece 
sua contribuição para  a superação  da fragmentação da 
realidade. Compreender as demandas multifacetadas 
reveladas nos campos de estágio constitui momentos de 
aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação. Serviço 
Social. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of a search called “Evaluation of Social 
Work´s College in the University of Ceará”. It is about the 
formation of the students in health themes, with special look at 
primary level. It proposes to understand the intership´s process 
as place for education to social workers in healthy areas in 
accordance with studants, teachers and graduates from that 
College. By think the intership as a education approach, it is 
recognize your contribution to overcome the fragmentation of 
the reality. It´s necessary to understand the diversity of diversity 
revealed in that experience of intership as  moments of 
learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo compreende um recorte da pesquisa “Avaliação do curso de 

graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, com ênfase na formação 

para atuação no setor saúde, com destaque para a atenção primária”. A referida pesquisa 

faz parte do projeto “Avaliação da formação de profissionais de saúde de nível superior 

pelas universidades públicas em Fortaleza – CE”, financiada pela FUNCAP/PPSUS-2012. 

Dessa forma, este estudo objetiva compreender o estagio curricular como espaço de 

formação para a atuação no campo da saúde na percepção de estudantes e egressos do 

curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. 

Este estudo é fruto das experiências com o Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde) de um grupo de pesquisadores, que decidiu avaliar os cursos que formam 

profissionais para a área da saúde – educação física, enfermagem, farmácia, medicina, 

nutrição, odontologia, psicologia e serviço social – nas universidades Estadual e Federal do 

Ceará. 

A inserção do serviço social da UECE no Pró-Saúde vem suscitando a necessidade 

de debater a formação para a saúde, no contexto das profissões que atuam nesse setor. 

Também as entidades da categoria profissional vêm promovendo esses debates e 

formulando diretrizes para a atuação do assistente social na saúde (CFESS, 2010). 

No contexto educacional contemporâneo, constatam-se mudanças na formação 

profissional, sobretudo, nas últimas décadas. Essas mudanças estão  relacionadas ao 

processo de democratização da sociedade brasileira, e com o movimento internacional do 

capital que impõe o ideário neoliberal como superação para as crises do sistema capitalista. 

        Considerando o cenário de contradições, a formação profissional apresenta 

diferentes tensionamentos, destacando-se o crescimento dos cursos privadas e o processo 

de sucateamento das instituições públicas  Diante disso, percebe-se que o contexto 

neoliberal influencia a formação comprometida, critica e qualificada.  

Com arrimo na presente realidade do ensino superior brasileiro, constitui desafio para 

as universidades priorizar a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, desenvolvendo 

uma formação vinculada  à produção do conhecimento, à qualidade do ensino, e à formação 

profissional crítica, na qual a qualificação esteja para além das necessidades do capital e do 

mercado. 

Nesse horizonte, a ação política da categoria por meio de suas entidades vem 

avançando na compreensão do “significado social da profissão, enquanto especialização do 

trabalho coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho” (ABEPSS, 1996, p.5), 



 

 

                  

propondo para o assistente social uma formação intelectual e cultural, generalista e crítica, 

com possibilidades de atuar em diferentes campos, entre estes a saúde. Contudo, em nível 

de graduação, não há formação específica para atuar nesse setor.  

Trata-se de um estudo qualitativo, com entrevistas semiestruturadas,  com seis 

docentes, vinte e quatro discentes, dez egressos do curso de Serviço Social, formados no 

novo currículo e com  atuação profissional  na atenção primária em saúde. A pesquisa de 

campo ocorreu no ano de 2014. 

 

2 ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

O papel do estagio supervisionado na formação profissional vem sendo motivo 

de  discussões desde os anos 90, com as mudanças ocorridas no âmbito do Estado e da 

educação brasileira. Segundo Ribeiro (2009), com o ideário neoliberal no Brasil, almeja-se 

um perfil de estagiário que possa atender aos interesses do mercado, que tenha experiência 

profissional, maior disponibilidade de carga horária para estágio, domínio de tecnologias, 

dentre outros aspectos.  

Em contrapartida, a fim de delinear estratégias que qualifiquem o estágio nesse 

processo de mudanças, é sancionada a lei do estágio nº 11788/2008, que traz a concepção 

de estágio como ato educativo supervisionado; elucida o acordo de concessão de estágio 

entre instituições de ensino e unidades concedentes; normatiza os direitos e obrigações do 

estagiário e concedente, os limites da jornada e concessão de bolsas, o seguro acidente; 

bem como disciplina a atuação dos agentes de integração (RIBEIRO, 2009). 

Além desse dispositivo legal, destacam-se, na área do serviço social, as 

entidades representativas da categoria profissional que assumem seu compromisso com o 

processo de formação dos estudantes e profissionais da área.  Sob esse prisma,  o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), cria, em 2008, a resolução 533, que 

regulamenta a supervisão direta do estágio no serviço social. E, em 2009, a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) delibera a Política Nacional de 

Estágio (PNE) na área de Serviço Social, com o objetivo de balizar os processos de 

mediação teórico-prática na integralidade da formação profissional do assistente social.   

Com este entendimento, considera-se que o estágio supervisionado é uma 

atividade fundamental na formação do assistente social. Para Lewgoy (2009, p.52), “o 

estágio supervisionado é um espaço afirmativo de formação que tem como matéria-prima o 

processo de aprendizagem [...]”. Contudo, tal processo ainda vem sem sendo prejudicado 



 

 

                  

no atual contexto, mesmo com a implementação dos dispositivos de regulamentação dessa 

prática. 

No âmbito do curso de serviço social da UECE, abordar sobre estágio requer 

compreendê-lo como uma atividade acadêmica obrigatória de caráter teórico-prático e que 

envolve as atividades relacionadas à orientação/supervisão de estágio no 5º e 6º semestres, 

respectivamente. A atividade é distribuída em duas disciplinas que contam com uma carga 

horária de 68 horas cada, ministradas em sala de aula com acompanhamento do professor; 

e 238 horas semestrais, com inserção do aluno no espaço sócio-institucional, objetivando 

capacitá-lo para o exercício profissional, a partir de uma pressuposta supervisão sistemática 

de um Assistente Social, Supervisor de Campo (UECE, 2012). 

Nesse horizonte, a supervisão acadêmica é operacionalizada, por meio do 

acompanhamento dos diários de campo e da discussão dos relatos de experiência dos 

alunos, não tendo o acompanhamento do supervisor acadêmico nos campos de estágio por 

meio das visitas institucionais. Essa realidade foi criticada pelos estudantes, conforme 

 observa-se nesse trecho: 

Olha, a gente fez diário de campo, todo mundo contava as experiências, mas acho 
que supervisão passa longe do que foi minha cadeira. Acho que supervisão requer 
acompanhamento próximo, bem próximo. (Estudante 1). 

  
Nessa dinâmica, o processo de ensino-aprendizagem enfrenta dificuldades que 

repercutem diretamente na formação profissional dos sujeitos envolvidos. Contudo, apesar 

desse contexto,  trata-se de um processo de formação em Serviço Social que precisa estar 

em consonância com os objetivos defendidos pela ABEPSS, por meio das Diretrizes 

Curriculares e da PNE implementadas pela Associação, nas quais o estágio assume sua 

dimensão educativa em detrimento da possibilidade de ser reconhecido como mera mão de 

obra barata.  

À medida que o estágio assume seu caráter educativo, ele contribui para  a 

superação  da imediaticidade e da fragmentação da realidade. Vivenciar o cotidiano e 

 compreender suas demandas multifacetadas, reveladas nos campos de estágio, constituem 

momentos de reflexão e criticidade. Esse conteúdo é perceptível nas falas  dos alunos que 

cursam Serviço Social : 

[...] a gente pode atuar em várias áreas, e assim realmente a gente vê isso na 
prática[...], dependendo de que área for, principalmente na habitação, as pessoas 
que procuram pelo atendimento, não é só a questão do acesso à moradia,  [...] 
Tem pessoas que levam questões de saúde, que levam questões de assistência 
[...] Embora as pessoas chegue lá, o foco seja habitação, mas é dependendo da 
demanda que ela traga, ela vai ser orientada pra acessar outros benefícios [...] 
(Estudante 10). 

 

[...] A gente, além de ver a parte da adoção, a gente também se preocupava com o 
lado familiar, o lado social dela. Então, tinha essa preocupação com a saúde, com 
a educação [...] Aí abordam a escola, educação e saúde, relações familiares[...] 
(Estudante 11). 



 

 

                  

Com arrimo nas falas, pode-se observar elemento pertinente e constitutivo da 

atual formação dos assistentes sociais, que é a dimensão generalista da profissão. Esse 

elemento nos remete a entender que o profissional de serviço social é formado para atuar 

nas diversas áreas em que se materializa seu objeto de intervenção: as expressões da 

questão social. Sendo assim, essa realidade se faz presente no âmbito da saúde, da 

educação, do trabalho, da assistência social, dentre outros, cuja intervenção requer a 

dimensão da intersetorialidade. Consoante preconiza Mendes (2004, p. 12),  

A formação profissional em serviço social, na perspectiva das diretrizes da ABEPSS, 
aponta para o perfil profissional no qual está presente uma formação intelectual e 
cultural, generalista-crítica, que alimenta a competência na sua área de desempenho 
e a inserção crítica e propositiva no conjunto das relações sociais e no mercado de 
trabalho [...].   

 

Com base na percepção dos assistentes sociais, egressos do curso de Serviço 

Social, o estágio é compreendido como  espaço de vivência durante a formação profissional,  

destacando as dificuldades no que concerne ao processo de acompanhamento dos 

estudantes, organização da própria execução do estágio e campos restritos para fortalecer 

estas vivências durante a formação. 

 

[...]Não posso esquecer que eu pude vivenciar um pouco do papel 
desempenhado como supervisor de campo. Foi durante uns meses eu recebi uma 
estagiária,  eu ficava acompanhando, na medida do possível e do impossível, as 
atividades que a gente se proponha a desenvolver juntos. (Egresso 1). 

 

Eu acho que no caso do Serviço Social seria interessante uma vivencia também ? 
Como eu falei da disciplina, do embasamento teórico, mas também ter uma vivencia, 
porque no Serviço Social a vivencia que nós temos é dos estágios, mas nem todos 
os estudantes, eles não passam por todas as áreas, nós do Serviço Social temos 
varias áreas, então alguns estudantes vão para habitação. (Egresso 9) 

 
 

Em 2014.1, constatou-se que 108 alunos foram matriculados nas  disciplinas de 

Estágio Supervisionado destes 44 realizam estágio na área da saúde, que representa 

40,74% dos estagiários, com predomínio em hospitais de nível secundário e terciário e em 

segundo lugar nos centros de atenção psicossocial. 

       No que concerne à supervisão de estágio, uma das entrevistadas declara não 

realizar a supervisão como docente; no entanto atua como profissional em uma instituição 

hospitalar, onde exerce a supervisão de campo. 

 

 Hoje, eu faço supervisão de estágio curricular, mas supervisão de campo.  
Também, sou professora, lá, na UECE e sou assistente social de um serviço de 
Saúde. Então, nesse serviço de Saúde, eu acompanho duas estagiárias do estágio 
curricular (Docente 1). 



 

 

                  

 

Almejando compreender  a importância da parceria entre a Universidade e as 

instituições promotoras de campos de estágio curricular e extracurricular, deve-se refletir o 

significado da formação do ser humano como um processo histórico-social, cujo campo de 

estágio representa um espaço de aprendizagem, no qual segundo Lewgoy (2009, p.120) se 

materializa   o “acompanhamento sistemático e do ensino, na perspectiva de garantir ao 

aluno o desenvolvimento da capacidade de produzir conhecimentos sobre a realidade com a 

qual se defronta no estágio e de intervir nessa realidade, operando políticas sociais e outros 

serviços. Entendendo a relevância de consolidar essas parcerias, a Universidade Estadual 

do Ceará vem envidando esforços para recompor essas relações. A fala do docente revela 

que o crescimento de universidades privadas tem contribuído para   a  diminuição de campo 

de estágio. 

Nos últimos anos, a UECE tem buscado recompor essas relações. Porque nós 
perdemos muito campo de estágio. Perdemos, de um lado, porque a UECE ficou, o 
curso de Serviço Social ficou confrontado com a situação de crise, de carência de 
professores, e isso dificultando a nossa busca por mais áreas. E, por outro lado, 
porque a concorrência aumentou muito. De um curso de Serviço Social da UECE era 
o único, hoje são doze (Docente 5). 
 

Considerando a mercantilização do ensino superior, com a ampliação de 

Faculdades Particulares, os docentes  reconhecem que os campos de estágio têm 

priorizado estabelecer convênio com as Universidades Públicas, primando pelo ensino de 

qualidade. 

A UECE principalmente. Apesar das dificuldades é mais fácil a gente estabelecer 
convênio com as instituições, como universidade pública do que as faculdades 
particulares? [..]mas com certeza as dificuldades aumentam e diante de toda nossa 
luta pela universidade pública, pelo ensino de qualidade, a luta contra a precarização 
do trabalho, contra a mercantilização, acho que os profissionais tem essa 
consciência, eles tem dado prioridade, ainda, aos alunos da UECE, aos alunos da 
Universidade Pública (Docente 4). 
 

Ao refletir sobre a importância da parceria entre Universidade e as instituições 

promotoras de campo de estágio e o que ela representa no processo de ensino 

aprendizagem, os docentes ressaltaram que, como contrapartida dessa relação, a 

Coordenação do curso de Serviço Social proporcionou um curso de pós-graduação lato 

sensu (especialização), gratuitamente, para contemplar os supervisores de campo que 

contribuem na formação dos alunos. 

É fundamental. Inclusive, uma síntese da importância dessa parceria, pra mim, 
apareceu no curso de especialização que nós propusemos, que foi uma 
especialização de estágio supervisionado, totalmente gratuito. Uma resposta, uma 
contrapartida da Universidade a esses parceiros, a esses profissionais que se 
dedicam a orientação cotidiana dos estudantes. [...] Mas é fundamental, assim. Sem 
esse retorno das instituições numa dinâmica, a Universidade, ela pode se isolar. Se 
ficar numa constituição de um conhecimento deslocado, ou deslocado duma 
realidade, ou chegando a essa realidade por contas diversas (Docente 5). 

 



 

 

                  

No intuito de qualificar o ensino, a Universidade deve instigar uma relação de 

reciprocidade entre formação e supervisão de estágio, na qual conhecimentos, atitudes e 

valores são construídos. Nesse prisma, Lewgoy (2009) preconiza que o aluno e o supervisor 

devem transitar pelos campos cognitivos, operativo e valorativo, necessitando de 

 capacitação no âmbito ético-político e teórico-metodológico para o exercício das atividades 

técnico-operativas,  visando primordialmente “[...] apreensão crítica dos processos sociais 

numa perspectiva de totalidade” (ABEPSS, 2004, p. 348). 

Os docentes reconhecem a importância da parceria entre Universidade e as 

instituições promotoras de campo de estágio, destacando sua contribuição no processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que no campo de estágio, o aluno pode relacionar teoria e 

prática, conhecendo a realidade social dos usuários.   

Olha, são fundamentais porque o estágio ele é um elemento constitutivo da 
formação profissional? É no momento do estágio que o aluno, de fato,  consegue 
estabelecer essa relação teoria e prática, ele consegue enxergar a realidade, ele tem 
contato com os usuários das políticas sociais, ele começa, ele é incentivado a 
estudar pela sua própria necessidade de intervir, ele começa a  experimentar sua 
capacidade propositiva, a intervenção[...] ( Docente 4). 

 

Ao refletir sobre a importância da parceria entre a Universidade e as instituições 

promotoras de estágio e sua representação no processo de ensino-aprendizagem, um dos 

participantes relatou sua  experiência no campo de estágio, ressaltando a visita institucional 

realizada pelo docente. No entanto, salientou  o papel da supervisão no processo de 

acompanhamento do aluno no campo de estágio, como uma dimensão constitutiva da 

formação profissional. 

 

[...] e no curso de Serviço Social, também a gente ficava muito solta, essa coisa do 
estágio. Nós tínhamos a nossa  professora de estágio na época que ia fazer às 
visitas as instituições, mas era uma coisa muito solta. E aí, a gente vai vendo aqui, 
no Serviço Social, mais recentemente, essa preocupação com o estágio. Este 
campo ao se abrir, ele tem que ter a supervisão, ele tem que ter o acompanhamento 
desse estagiário, contribuindo com esse processo de formação profissional[...]. 
(Docente 1). 

 

Com esteio na percepção do docente, constata-se o reconhecimento da 

importância da supervisão acadêmica no processo de formação  no campo de estagio, com 

ênfase no processo de acompanhamento. Nesse contexto, o projeto pedagógico sobre a 

formação do serviço social gestado pela ABEPSS assinala a compreensão de supervisão 

sistemática relacionada à atividade de estágio, preconizando que a supervisão  seja 

realizada por um professor supervisor e  pelo profissional de campo, por meio da“[...] 

reflexão e do acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio, 

elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade de Campo de Estágio, tendo 



 

 

                  

como referência a Lei nº 8.662/93( Lei de Regulamentação da Profissão) e o Código de 

Ética do profissional(1993)” (ABEPSS,1997, p.71). 

Sob esse prisma, a supervisão  deve ser realizada por meio de princípios, 

objetivos e diretrizes, construindo espaços formativos que sobrepujem os aspectos técnico-

pedagógicos, requerendo dessa forma competências éticas, teóricas e políticas. Portanto, 

constitui um desafio ético-político “[...] construir um espaço por excelência do pensar crítico, 

da dúvida, da investigação e da busca de soluções [...]” (ABEPSS, 2004, p.373). 

A formação acadêmica deve contemplar o ensino, a pesquisa e a extensão na 

perspectiva de capacitar o aluno para  exercer a profissão com embasamento teórico e 

ético-político, apreendendo de forma crítica a realidade social. Dessa forma, a Universidade 

deve fomentar as parcerias entre os campos de estágio, buscando contemplar a integração 

ensino-serviço e comunidade. Na percepção dos docentes, a Universidade deve consolidar 

essa parceria para construir campos de estágios, reconhecendo que os alunos devem 

complementar a formação em atividades realizadas nos projetos de extensão e nos grupos 

de pesquisa. 

 Eu acho que a Universidade, ela vem, enquanto instituição aqui, ela tá avançando 
pra construir campos de estágio. Nós temos esse, esse esforço de buscar o estágio. 
Mas complementa o estágio também as atividades que  os estudantes fazem, ou 
envolvido nos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa ou participando das 
atividades organizadas pelos grupos de pesquisa, pelos grupos de extensão.[...] 
(Docente 5). 

 

Outra dimensão expressa na fala do  docente 4 refere-se aos fóruns de 

supervisores de campo, no qual se mantêm um diálogo entre a coordenação de estágio, os 

docentes e os profissionais, visando analisar a  formação no campo de estágio e fomentar as 

sugestões e os feedbacks mútuos. 

A forma que a gente tem de chamar os profissionais, não só esses que estão 
envolvidos no mestrado, né, que fazem estágio em docência, mas também são os 
fóruns de supervisores... são os fóruns de supervisores de campo, [...] a gente faz 
sempre, pede o feedback desses supervisores, assim como nós sugerimos, eles dão 
sugestões,  de como a gente discutir essa questão do ensino, mas só esses 
momentos mesmo (Docente 4). 
 

Portanto, pode-se afirmar que a supervisão vinculada à formação em uma 

dimensão de qualificação humana, relaciona-se  “ao desenvolvimento das condições físicas, 

teóricas, afetivas, estéticas, política e éticas dos alunos, capaz de alargar a capacidade de 

trabalho na produção de valores de uso em geral como condições de satisfação das 

múltiplas necessidades do ser humano no seu processo histórico” (LEWGOY,2009,p.31). 

Ao refletir sobre a construção da rede do SUS, uma das docentes reconhece que 

o campo de estágio apresenta-se de forma setorizada, argumentando que essa realidade é 

fruto de uma política pública que tem dificuldades em articular as redes de atenção a saúde. 

[...] Eu acho que o curso de Serviço Social até pode está fazendo uma discussão, 
mas, se a gente for pensar na prática do estágio, que lógico vai expressar como está 



 

 

                  

a realidade concreta do trabalho dos assistentes sociais nesses serviços, é como se 
fosse muito setorializada ainda, entendeu, trabalhando cada um no seu nível, [...]. Eu 
acho que é o estímulo do curso. Eu acho que é a forma como a política pública está 
sendo conduzida.  Porque, a gente vai vendo a discussão das redes na Atenção 
Primária, mas a gente vê tanto a  dificuldade dessa articulação das redes e  vai a 
para a articulação Secundária e Terciária[...] (Docente 1). 
 

Com base no discurso da docente, observa-se que os conhecimentos sobre a 

política de saúde é procedente da participação dos alunos em grupo de estudo e de 

pesquisa no Laboratório de Seguridade Social (LASSO), ressaltando a necessidade de 

potencializar a construção das redes do SUS. 

 

3 CONCLUSÕES 

Convém ressaltar a importância da supervisão acadêmica no processo de 

formação  no campo de estagio curricular, com ênfase no processo de acompanhamento. 

Nesse horizonte, o projeto pedagógico sobre a formação do serviço social, pautado pela 

ABEPSS, assinala a compreensão de supervisão sistemática relacionada à atividade de 

estágio, salientando que a supervisão  deve ser realizada por um professor supervisor e 

 pelo profissional de campo, por meio da reflexão e do acompanhamento e sistematização 

com base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e 

Unidade de Campo de Estágio, ancorados na Lei de Regulamentação da Profissão e no 

Código de Ética do profissional(1993) (ABEPSS,1997). 

 Para compreender  a importância da parceria entre a Universidade e as 

instituições promotoras de campos de estágio curricular e extracurricular, deve-se refletir o 

significado da formação como um processo histórico-social, cujo campo de estágio 

representa um espaço de aprendizagem.  À medida que o estágio assume seu caráter 

educativo, ele contribui para  a superação  da imediaticidade e da fragmentação da 

realidade. Vivenciar o cotidiano e  compreender suas demandas multifacetadas, reveladas 

nos campos de estágio, constituem momentos de reflexão,  criticidade e de aprendizagem.  
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