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Resumo 
 
O artigo objetiva refletir a política de educação e os seus 
vínculos com o estágio curricular, no processo de formação 
profissional. Faz uma abordagem das transformações que vem 
ocorrendo com a política da educação direcionada para o 
ensino superior, principalmente a partir de 1996. O estágio é 
analisado na perspectiva de totalidade visualizando sua 
inserção na sociedade capitalista contemporânea. De acordo 
com as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social o 
estágio curricular é um componente obrigatório para a 
conclusão do curso e, cada Unidade de Formação Acadêmica, 
aprova no seu projeto pedagógico a sua estrutura de 
funcionamento. 
 
Palavras-chave: Política da Educação. Estágio. Formação 
Profissional 
 
Abstract 
 
This article reflects the education policy and its links with the 
traineeship, the training process. Makes an approach of change 
that has occurred with the policy of targeted education to higher 
education, mainly from 1996. The stage is analyzed in full 
perspective viewing their integration in contemporary capitalist 
society. According to the Curriculum Guidelines for the Social 
Service course the traineeship is a required component for the 
completion of the course, and each Unit of Education approves 
in its pedagogical project its operating structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem a pretensão de estabelecer uma relação entre a política da 

educação e o estágio curricular obrigatório no contexto da sociedade brasileira. A ideia é 

partir de uma reflexão sobre a política da educação na contemporaneidade para em seguida 

fazer uma análise das implicações no estágio, tomando por referencia alguns dados de uma 

pesquisa realizada sobre a estrutura e organização do estágio curricular obrigatório nos 

cursos de Serviço Social ofertados em universidades públicas localizadas no nordeste. 

Nos idos da década de 1990 o neoliberalismo começa a se instalar na sociedade 

brasileira trazendo várias implicações, entre elas o conjunto de contrarreformas 

desencadeadas em relação às políticas sociais. No tocante à política da educação 

transformações são desencadeadas, principalmente com a aprovação da Lei nº 9394/96, ou 

seja da Lei de Diretrizes de Bases (LDB/1996). O respaldo legal, associado as 

determinações econômicas, políticas e sociais, próprias do momento conjuntural, 

proporcionaram a expansão do ensino superior, da privatização e do ensino à distância. A 

educação deixa de ser ofertada enquanto um direito para ser transformada em uma 

mercadoria. 

Desta forma, o presente artigo pretende discutir sobre as implicações oriundas 

no contexto neoliberal na educação superior, com destaque para o estágio supervisionado 

em Serviço Social. O artigo estrutura-se em dois itens, o primeiro prioritariamente, apresenta 

uma reflexão da política da educação no contexto das transformações oriundas do 

neoliberalismo e o segundo, faz uma abordagem do estágio curricular no âmbito da 

formação profissional dando destaque a análise de dados da pesquisa realizada e 

apresentação dos principais desafios do atual contexto. 

 

2. REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 
REBATIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL E O IMPASSE NO ESTÁGIO 

 

A universidade é um espaço articulador de pensamentos, princípios e formação 

crítica. Porém, um dos maiores desafios na atual conjuntura, é o de formar profissionais 

críticos. A partir de uma análise contextualizada da educação superior inserida no sistema 

capitalista, percebe-se que a educação está sendo ajustada aos interesses do capital, está 

sendo ofertada enquanto uma mercadoria, um serviço, e não mais como um direito. 

Ademais, está ocorrendo a massificação da educação, com a ampliação de vagas nas 

instituições de ensino, principalmente no âmbito das instituições privadas e do ensino à 

distância. A educação se transformou em serviço lucrativo para o capital. 



 

 

 3 

                  

 Com base em Leher (2010) o capitalismo encontrou na educação um campo 

fértil para se desenvolver. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995/1998 – 1999/2002) teve início o processo de transformação da política da educação 

com a aprovação da Lei de Diretrizes de Base, em 1996, (LDB 9394/96). O governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003/2006 – 2007/2010) consolidou a contrarreforma do ensino 

superior com a expansão da educação superior através do Programa de Apoio aos Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa 

Universidade para Todos (ProUni),  

O REUNI foi instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tem como principal 

objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior nas universidades 

públicas. O programa visou ampliar a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede 

federal de educação superior, porém sem levar em conta às condições em que as 

universidades se encontravam. Isto é, os recursos para ampliação eram liberados em 

descompasso com a aprovação, o início dos cursos, e a contratação de recursos humanos 

(docentes e técnicos administrativos). Estes aspectos trouxeram reflexos para a 

manutenção da qualidade do ensino com implicações nas condições de trabalho dos 

docentes e técnicos administrativos e nas condições de estudo dos discentes. 

O ProUni criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes brasileiros, sem diploma 

de nível superior, em cursos de graduação e em cursos sequenciais de formação específica, 

em instituições privadas de educação superior. Em contrapartida as instituições que aderem 

ao programa recebem isenção de tributos. 

É evidente que não basta o acesso ao ensino superior, mas faz-se necessário 

dar as condições para a permanência e conclusão do curso. É um fato concreto que 

questões de ordem pessoal, acadêmica e financeira interferem na permanência do 

estudante na Educação Superior, independente de ser uma instituição pública ou privada. 

Com base em leituras e estudos fica nítido a dificuldade de garantir a permanência e 

conclusão do curso sem a presença de uma política de assistência estudantil eficaz que 

proporcione as condições para a continuidade e término dos estudos. REUNI e PROUNI 

podem possibilitar o acesso ao ensino superior, mas não são sinônimos de que o estudante 

irá permanecer e concluir o curso. 

Ademais, com a instalação do ProUni o governo passou a investir nesse 

programa, diminuindo cada vez mais as verbas para as instituições públicas. Este aspecto 

tem contribuído por um lado, para o sucateamento das universidades públicas, a 

precarização dos serviços públicos na área de educação e por outro lado, para o 
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favorecimento e enriquecimento do setor privado que prioriza o lucro, a quantidade de 

alunos sem valorizar uma educação de qualidade. 

Para Silva (2010) é importante ressaltar a articulação da dinâmica da educação 

ao interesse do capital, pois foi a partir de 1990 que a educação superior passou ser 

encarada como mercadoria, um serviço. 

 

O que percebemos nesse debate é que o modelo de “universalização” ao ensino 
superior, imposto pela lógica monopolista, não é algo que represente um obstáculo 
ao seu desenvolvimento, porque a educação é incorporada aos negócios da 
burguesia como estratégia de valorização do capital, além de promover um 
adestramento social em relação aos princípios consumistas do mercado a partir de 
uma formação desqualificada, pois “sob a ótica econômica a tendência é um 
barateamento da força de trabalho e a criação de um corpo coletivo de 
trabalhadores nivelados por baixo” (FRIGOTTO, 1984, p. 163 apud SILVA, 2010, p. 
415-416). 

 

Com isso observa-se uma prioridade para a questão da quantidade de pessoas 

inseridas no ensino superior, sem investir em uma formação de qualidade, pois, o que 

interessa é o aligeiramento dos cursos e a mercantilização da educação. 

Silva (2010) defende a universidade como um direito universal, mas no conceito 

do capital monopolista acaba sendo um direito “comercial”, com a proliferação de faculdades 

isoladas, e com isso ocorre a precarização do ensino, a fragilidade do tripé da universidade 

que é pesquisa, ensino e extensão. Um exemplo desse aspecto é a oferta dos cursos na 

modalidade do ensino à distancia. 

Explica Lima (2008, p. 19) 

 

A educação superior à distancia é apresentada como elemento significativo para a 
criação do fetiche da ampliação do acesso e do aumento no índice de escolarização, 
mascarando dois fenômenos que vem ocorrendo nos países periféricos: o 
aligeiramento da formação profissional e o processo de certificação em larga escala. 
Nesse mesmo sentido, esse projeto omite que essa “expansão/democratização” 
deverá ser efetivada por meio da ampliação da participação dos setores privados no 
financiamento e na execução da política educacional, ou seja, trata-se da busca 
incessante do empresariado internacional e brasileiro por lucratividade. 

 

A expansão do curso superior a distância começou a ser implantado no Brasil na 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC, tendo continuidade no governo 

Lula, o qual efetuou uma gama de privatização no país e abriu espaço para a entrada do 

capital internacional e empresarial. No âmbito da educação, o empresariado nacional e 

internacional perceberam que o país estava em desenvolvimento e que precisava de mais 

escolas de ensino superior, pois as que existiam eram insuficientes para a quantidade da 

população. Com isso começaram a investir no ensino superior, porém sem se preocupar 

com a qualidade do ensino, acarretando em uma grande degradação da formação 

profissional. 
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Essa discussão nos dá um panorama sobre o que vem acontecendo no 

processo de transformação na organização das universidades brasileiras. 

Para Silva (2010, p. 415) 

 

O perfil da universidade brasileira na contemporaneidade é uma tendência á 
formação de alguns grandes centros de excelência em setores estratégicos para o 
desenvolvimento do capital e atendimento ás demandas do mercado, e no outro 
extremo uma generalização de instituições de ensino, inclusive públicas, com uma 
formação empobrecida de capacidade critica para pensar a realidade e rebaixada 
em qualidade, criando tipos de ensino superior direcionados para estamentos sociais 
determinados. 

 

Ou seja, Silva (2010) chama a atenção para acriticidade, alienação que está 

presente na formação profissional. Nesse sentido, teremos profissionais sem desenvolver o 

senso crítico. Este aspecto tem um rebatimento no Serviço Social tendo em vista que o 

assistente social deve ter uma formação direcionada para a luta dos direitos sociais da 

população mais desprovida e saber, de forma competente e propositiva, enfrentar o Estado. 

Este é um dos grandes desafios para o Serviço Social, ou seja, ter uma formação critica 

diante da conjuntura neoliberal de aligeiramento dos cursos e da mercantilização da 

educação. 

Segundo Silva (2010, p. 420) 

 

O desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, ao longo do século XX, representa 
indiscutivelmente um giro de seu projeto profissional na direção de uma tradição de 
pensamento fundada no materialismo histórico enquanto referencial teórico 
hegemônico, que indubitavelmente requisita uma prática política contestatória e 
critica. O Serviço Social, enquanto profissão, constitui-se a partir das dimensões 
[indissociáveis] técnica e teórico-metodológica, que se articula ao seu caráter 
interventivo no trato das expressões da questão social, o que implica também uma 
orientação ético-política articulada a uma práxis social critica. 

 

Para Silva (2010) chama atenção para a construção do projeto ético-político, 

pois o Serviço Social na sua trajetória de desenvolvimento partiu da fonte do positivismo, 

funcionalismo e a partir da década de 1980, se apropriou da teoria marxista como seu 

referencial. Por fim, a autora fala da importância da indissociabilidade do tripé na 

universidade que no caso nada mais é que o ensino, pesquisa e extensão. Tais processos 

trazem implicações e desafios para o estágio curricular, componente curricular obrigatório 

que exige a supervisão e constitui-se em espaço privilegiado para fazer a articulação entre a 

formação e o exercício profissional. Estes aspectos tornam-se mais complexos na 

modalidade do ensino a distância. 

Segundo Lewgoy (2013, p. 70-71) 

 

O estágio supervisionado é o “nó górdio” dessa modalidade de oferta, dada a 
incompatibilidade da Educação à Distância com os instrumentos normativos da 
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profissão, que pressupõem supervisão sistemática e direta ligada á atividade de 
estagio. Recomenda-se que a supervisão seja feita por um docente supervisor e 
pelo assistente social de campo, por meio de reflexão de acompanhamento e de 
sistematização, tendo por base os planos de estágio, elaborados conjuntamente 
entre a Unidade de Ensino e a Unidade de campo de Estágio, com referencia a Lei 
que Regulamente a Profissão e no Código de Ética Profissional (ABEPSS, 1997). 
Como se apresenta, o EAD não possibilita o cumprimento das diretrizes curriculares 
[...]. 

 

Um nos grandes desafios do estágio supervisionado na modalidade do Ensino a 

Distancia – EAD está no comprimento da legislação pertinente ao Estagio, outro diz respeito 

ao tempo que os acadêmicos, desse curso, permanecem na instituição de ensino 

ocasionando uma formação profissional incompleta ou deficiente. 

O estágio faz parte da totalidade, ou seja, da formação profissional, não pode 

ser visto como caso isolado, ele tem que ser compreendido articulado à formação 

envolvendo a política de estágio e da educação. 

 Entretanto o desafio está no tempo que cada aluno precisa para desenvolver a 

articulação entre a teoria e a pratica utilizando dos instrumentos normativos legais. Essas 

reflexões serão complementadas no item seguinte a partir de dados concretos da pesquisa 

realizada. 

 

3. IMPASSES E DESAFIOS DO ESTÁGIO CURRICULAR. 

 

O estágio é um espaço contraditório onde circulam várias ideologias e interesses 

divergentes. Faz parte de um processo mais amplo de formação profissional sintonizado 

com as determinações gerais do capital que afetam cada âmbito particular e a totalidade dos 

processos sociais (MÉSZÁROS, 2005, p.43). Nele, é possível construir novas relações 

sociais e consolidar outras; fazer leitura crítica da realidade, questionar o conhecimento 

adquirido e a visão de mundo dominante. 

O estágio supervisionado no Serviço Social desde o início da implantação dos 

primeiros cursos no contexto brasileiro, sempre esteve presente, mas é a partir das 

diretrizes curriculares de 1996 e da Política Nacional de Estágio que ele é encarado como 

um momento especial para articular as dimensões teórico metodológica, ético-política e 

técnico-operativa. Nesse sentido, vale ressaltar a ênfase na supervisão quando é abordado 

o estágio. 

A supervisão do estágio sempre foi uma exigência dos cursos de Serviço Social 

independente das bases teóricas que exerciam a hegemonia do processo de formação 
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profissional. Mas, Lewgoy (2009) ao traçar a genealogia da supervisão alerta para as 

diferentes conotações assumidas em contextos históricos distintos e a relevância de 

compreende-la fazendo parte de uma totalidade. A supervisão de estágio em Serviço Social 

é processual envolvendo três sujeitos, o(a) docente/ o(a) supervisor(a) acadêmico(a), o(a) 

assistente social/ o(a) supervisor(a) de campo e o(a) discente. É uma atividade didático 

pedagógica, abrangendo processos de ensino aprendizagem dos diferentes sujeitos 

(supervisores e discentes), exigindo competências éticas, teóricas e políticas para 

apreender o significado sócio-histórico do Serviço Social, as demandas dos usuários e as 

respostas institucionais.  

A supervisão constitui-se em uma atribuição privativa do assistente social segundo 

o artigo 5º, inciso VI, da lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, da lei de regulamentação da 

profissão. Para sua realização, a instituição campo de estágio deve assegurar os seguintes 

requisitos básicos: espaço físico adequado, sigilo profissional, equipamentos necessários, 

disponibilidade do supervisor de campo para acompanhamento presencial da atividade de 

aprendizagem, dentre outros requisitos, nos termos da Resolução CFESS nº 493/2006, que 

dispõe sobre as “condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social”. 

Embora regulamentada constata-se, no espaço sócio-institucional, alguns dirigentes 

encarando a supervisão de estágio como atividade voluntária do profissional na participação 

na formação do discente. 

A oferta de disciplinas vinculadas ao estágio tem que está de acordo com as 

regulamentações estabelecidas por lei. Diante disso, as disciplinas de estágio que objetivam 

a inserção de estudantes em espaços profissionais sofrem, na maioria das vezes, atrasos 

para o seu início nas instituições, tendo em vista a morosidade da liberação dos papéis 

necessários pra sua operacionalização. 

Os impactos da contrarreforma nas universidades federais, na formação dos 

assistentes sociais e exercício profissional estão presentes, entre outros aspectos, na 

expansão de vagas e de cursos, principalmente na esfera privada; na modalidade de ensino 

a distância; na precarização do trabalho. Observa-se que são ações totalmente 

contraditórias, já que o Serviço Social possui um projeto ético-político, diferente da lógica 

neoliberal que vem sendo implementada. Dentre os reflexos, destacam-se o risco da 

redução do tempo de formação, “a redução da autonomia dos docentes na escolha de 

temáticas contra hegemônicas”, a inviabilização de uma formação que garanta a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o surgimento de novas ocupações, na 

linha da fragmentação do pensamento e a „profissionalização‟, dentre outros elementos. 

(CISLAGHI, 2011). 
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As diretrizes curriculares do curso se Serviço Social determinam que os projetos 

pedagógicos observem a carga horária mínima total do curso em 2.700 horas e que incluam 

o estágio como disciplina obrigatória com 15% de carga horária desse total, o que 

corresponde a 405 horas; 

O estágio é uma disciplina obrigatória segundo as diretrizes curriculares cuja 

carga horária mínima é estipulada por cada Unidade de Formação Acadêmica (UFA). Isto é 

cada UFA tem autonomia para elaborar seu projeto pedagógico, definir a carga horária e a 

localização na estrutura curricular. Nesse sentido observa-se que todos os cursos 

analisados apresentam uma carga horária total superior à mínima estipulada nas diretrizes. 

Quanto à carga horária mínima para estágio, observamos que há um curso, o da 

Universidade do Recôncavo Baiano que tem uma carga inferior, 392 horas. Ressalta-se que 

a Política Nacional de Estágio – PNE reafirma que a carga horária disponibilizada para o 

estágio obrigatório deve ser de no mínimo 15% da carga horária mínima do curso, conforme 

prevê o parecer nº 462/82, do Conselho Federal de Educação. Cabe a cada UFA formular 

seu projeto pedagógico observando o estabelecido legalmente. 

Seguindo, ainda, as Diretrizes Curriculares e respaldado na Política Nacional de 

Estágio – PNE, o estágio curricular obrigatório deve ser oferecido em diferentes níveis 

(totalizando entre 02 e 04 semestres), distribuídos, de forma equilibrada, no decorrer dos 

últimos anos de integralização do curso. A carga horária das atividades de campo deve ser 

de, no máximo, 30h semanais (conforme a lei nº 11.788/2008 que normatiza o estágio), 

além da realização de, no mínimo, 03 horas/aula semanais de supervisão acadêmica. As 

exigências de cada nível de estágio devem seguir especificidades e atividades progressivas, 

coerentes com os demais componentes curriculares e objetivos próximos aos conteúdos do 

período cursado. 

A partir desses parâmetros as diferentes UFA‟s estipulam a carga horária, 

disciplinas e semestres em que o estágio deve ocorrer. Percebe-se que, em 4 (quatro) 

cursos (UFRB;UFS;UFAL/Arapiraca; UFRN), são ofertadas três disciplinas de estágio 

enquanto em 6 (seis) cursos (UFAL/ Campus A.C. Simões; UECE; UFRN; UFPi; UFPb; 

UFMa), foram duas disciplinas. Outro dado que chamou a atenção é que em cinco cursos 

(UFRB;UFAL/Arapiraca; UFAL/ A.C. Simões; UECE e UFRN) o estágio começa a partir do 

5° semestre, em dois cursos (UFPi;UFPb) a partir do 6º semestre, em um curso (UFS) a 

partir do 8º semestre; em um curso (UFMa) no sétimo e em um curso no 4º semestre.  

A perspectiva crítica, assumida pelas diretrizes curriculares/1996 e a PNE/2009, 

contradizem com o movimento de mercantilização da educação e massificação da formação 

profissional, conforme aponta Pereira (2009, p.270), diante do caráter “operacional” da 

universidade (CHAUÍ,1999) que está em sintonia com a lógica excludente capitalista, 
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reduzindo a formação às atividades de treinamento. Esse contexto do capitalismo neoliberal, 

transforma o direito à educação, à saúde e outras políticas sociais, em serviços, além de 

trazer outras consequências, entre elas citamos, diminuição da responsabilidade social do 

Estado, serviços sociais públicos precarizados, transferência de serviços para a sociedade 

civil. Esse conjunto de determinações trazem rebatimentos diretos na formação profissional 

e no processo de supervisão enquanto processo pedagógico e elemento constitutivo da 

formação profissional (IAMAMOTO,1998). 

A universidade pública é afetada por essa lógica principalmente, a partir do 

Programa de Apoio e Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), por exemplo, com a crescente expansão das vagas no ensino superior, sem o 

acompanhamento de uma estrutura adequada e de ampliação de recursos humanos 

(docentes e técnicos administrativos). No caso dos cursos de Serviço Social, constata-se, 

entre outras dificuldades, docentes com uma carga horária intensa em atividades de ensino; 

o acompanhamento de estagiários (as) em um número extensivo de áreas e programas 

(assistência, saúde e outras); precariedade de condições objetivas, transporte por exemplo, 

para viabilizar o deslocamento do(a) docente para ir fazer a supervisão conjunta no espaço 

sócioinstitucional. 

Ressalta-se o papel do estágio supervisionado como espaço que oportuniza ao 

estudante aprender os elementos que cercam o exercício profissional do assistente social. 

Com base na perspectiva da teoria crítica é possível analisar e refletir sobre a função da 

profissão na divisão social do trabalho, os rebatimentos das atuais transformações do 

capitalismo, as repostas institucionais, e ainda as diferentes demandas postas pelos 

usuários. 

 

O estágio se constitui um instrumento fundamental na formação da análise crítica e 
da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, que precisa 
aprender os elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e nas 
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). 

 

Nesse sentido, o processo do estágio supervisionado, promove um rico 

momento de aprendizagem, em que o estagiário tem contato com as diferentes 

manifestações da realidade na questão social. Diante das discussões oriundas do processo 

de supervisão (acadêmica e de campo) o estudante reflete sobre as demandas postas no 

cotidiano profissional, para além dos aspectos aparentes com vistas a atingir a essência dos 

fenômenos e superar a dicotomia na teoria e prática. 
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A cerca da indissociabilidade entre teoria e prática, a Política Nacional de Estágio / 

PNE (2010, p. 30) nos apresenta que 

 

Essa unidade perpassará a análise de intervenção profissional, desde a inserção do 
estudante no espaço sócio-institucional, que indica a observação do trabalho do 
assistente social e a reconstrução do seu objetivo [...], até a compreensão da 
dinâmica institucional e suas respostas por meio de políticas sociais e institucionais 
e, finalmente nas respostas profissionais por meio de processos interventivos e 
investigativos do serviço social dos diferentes campos de atuação, sempre 
observando a dimensão ética. 

 

É pertinente lembrar análise de Buriolla (1995, p.18) quanto as condições em 

que o estágio se realiza para mostrar que é uma realidade contraditória e plena de desafios, 

quando diz, 

 

A unidade de ensino efetua convênio com a Instituição Campo de Estágio, com o 
objetivo de assegurar o estágio como tal, reconhecido pela lei em vigor, porém, 
muitas destas instituições não oferecem condições mínimas de estágio; em muitos 
estágios a prática profissional (objeto da intervenção) é desvirtuada ou inexpressiva. 

 

Os desafios que emergem da realidade passam a exigir um profissional qualificado, 

que tenha competência para decifrar os novos tempos, seja crítico, propositivo. Isto é, um 

profissional que pensa, recorre à pesquisa, analisa e decifra as diferentes expressões de 

apresentação da questão social (IAMAMOTO, 1998). Ou seja, diante das adversidades 

postas pelo desenvolvimento do capitalismo, na sua fase neoliberal, encontra saídas para 

acessar e garantir direitos sociais, ampliando a cidadania. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política de educação tem passado por transformações, principalmente, a partir da 

década de 1990. Nesse contexto a educação passou a ser encarada como mercadoria e 

passou a ser ofertada principalmente, através das instituições privadas e, na modalidade do 

ensino à distância. Esses aspectos trazem implicações para o estágio curricular, que integra 

enquanto totalidade a formação. Na formação do profissional de Serviço Social o estágio 

constitui-se em um instrumento básico na formação profissional que possibilita uma 

compreensão do real e a articulação das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e 

técnico-operativas. 

Dentre os elementos referentes a pesquisa, nota-se que apesar do contexto de 

profundas implicações na formação profissional foi possível identificar que os cursos 

analisados seguem os parâmetros dispostos nas diretrizes curriculares/1996. Um  exemplo 
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diz respeito ao semestre referente ao início do estágio obrigatório, predominantemente a 

partir do 5º período, com base nos dados da pesquisa. Constata-se também a relevância 

atribuída a supervisão tal como está expressa nas diretrizes curriculares/ 1996, a PNE/2009, 

a lei 11.788/2008. 

A supervisão de estágio em Serviço Social tem como fundamento o projeto ético-

politico hegemônico da categoria, que prioriza os valores de liberdade, democracia e a luta 

por uma sociabilidade sem exploração de classe, etnia, gênero. O estágio e a supervisão, 

enquanto integrantes do processo de formação profissional, contribuem  com subsídios para 

enfrentar a questão social  expressas nas diferentes demandas de políticas sociais. Ambos 

são relevantes na formação de profissionais críticos, propositivos, interventivos, 

comprometidos com a universalização dos direitos, a socialização da riqueza, enfim, com a 

construção de uma nova ordem social. 

É fundamental avançar em  pesquisas que busquem ir além da compreensão 

imediata do espaço sócioinstitucional que acolhe os estagiários e das Unidades de 

Formação Acadêmica (UFA) que ofertam o curso de Serviço Social.  Faz-se necessário, 

uma compreensão da totalidade para a construção dos vínculos entre formação profissional, 

política social, contexto histórico de desenvolvimento do capitalismo. Isto é, refletir sobre as 

implicações e as contribuições de ambas (UFA e instituições - campos de estágio) 

interagindo na produção e reprodução das relações sociais, para identificar as 

possibilidades e os desafios a serem enfrentados no exercício profissional. 
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