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O presente livro emerge de quatro 
compromissos teórico-práticos que, em conjunto, 
remontam o compromisso de pensar 
possibilidades para o Estágio Supervisionado em 
Serviço Social, como um processo em permanente 
movimento, na perspectiva da conexão cotidiana 
da teoria e a prática. Estas ao dialetizarem-se entre 
si, produzem novas sínteses sobre o referencial 
teórico-metodológico e a prática profissional, 
necessárias para a afirmação de um/a profissional 
comprometido/a com o reconhecimento da 
liberdade como um valor ético moral central, 
conforme prevê o Código de Ética do/a Assistente 
Social. 

O primeiro compromisso é de realizar, no 
conjunto das reflexões aqui apresentadas, o diálogo 
entre o Estágio Supervisionado e a necessária 
atualização do contexto histórico, identificando as 
mudanças societárias e seu impacto na formação 
dos/as futuros/as assistentes sociais. Temos assim 
a configuração de um capitalismo global, com base 
na ascensão fulminante das tecnologias digitais que 
aumentam e dinamizam as formas de 
experimentação do mundo, de uma forma cada vez 
mais veloz e instantânea. Temos o mundo na tela 
de um celular, mas, um mundo onde a exploração 
do trabalho, da alienação da essência humana se 
aprofundam. Temos a fragilização do Estado 
Social, pensado na Constituição de 1988, a partir 
das Reformas Trabalhistas e da Previdência que 
buscam criar as condições para um capitalismo 
cada vez mais fluido, em que as formas de 
obtenção de lucro são aprimoradas e a população 
sofre os impactos diretos que se expressam no 
constante processo de precarização das formas de 
trabalho e da nossa condição humana. 

O segundo compromisso deste livro é o de 
realizar uma retro-alimentação crítica da práxis do 
Estágio supervisionado. Isto significa, em termos 
de Marx, pensar, este como uma atividade sensível 
humana, onde teoria e prática interagem entre si e 
se modificam constantemente. Nunca será o 
mesmo estágio, nem os/as mesmos/as 
supervisores/as e nem o/a mesmo estagiário/a, 
parafraseando Heráclito. A cada novo campo, 
teremos, novas possibilidades de (re)pensar o 
sentido subjetivo empregado e suas consequências 
objetivas. É necessário pensar a perspectiva do 
Estágio como uma “práxis revolucionante”, que ao 
mudar as circunstâncias ambientais a partir da 
atividade humana, muda a própria atividade 
humana. Assim, se eticamente busca-se a 
emancipação, a autonomia, a ampliação dos 
direitos humanos, a defesa e ampliação da 
cidadania e democracia entre outros compromissos 
éticos, estes, devem dialogar com as diferentes 
circunstâncias, modificando-as, para, 
objetivamente afirmarmos tais princípios nas 
específicas realidades conjunturais configuradas. 

O terceiro compromisso é de afirmar a 
responsabilidade com a Universidade pública e 
gratuita, com qualidade no Brasil e na Fronteira 
Oeste, lugar de onde se origina este esforço 
cognitivo de refletir sobre o Estágio 
Supervisionado. Trata-se do primeiro Curso de 
Serviço social em uma universidade pública no Rio 
Grande do Sul, que inicia suas atividades no 
segundo semestre de 2006. O curso se desenvolve 
na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
no campus de São Borja, que dista da capital, 600 
quilômetros e possui uma população em torno de 
62.000 habitantes. Isto, por si só, já configura os 
desafios e limites da realização do Estágio 
Supervisionado, dinâmica totalmente diferente dos 
grandes centros urbanos no que se refere a 
oportunidades de campos de estágio. Nestes, 
praticamente 12 anos, foram formados/as, 271 
novos/as Assistentes Sociais, que estagiaram na 
Fronteira Oeste, mas se espalham pelo Rio Grande 
e pelo Brasil afora.

O quarto e último compromisso trata da 
necessidade de atualização do conhecimento 
específico em Estágio Supervisionado, atualizando 
o que se pensa e o que faz em práticas de Estágio, 
na relação com os/as supervisores/as de campo, 
com os/as discentes e na diversidade de 
possibilidades de lugares para a realização deste, 
assim como, das temáticas que podem ser 
desenvolvidas para futuros Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC). Assim teremos no 
Capítulo I, elaborações que buscam dar conta das 
bases teóricas, conceituais, políticas e normativas 
do Estágio em Serviço Social observando seus 
fundamentos teóricos, os subsídios jurídicos, a 
política de Estágio e os necessários instrumentos 
de fortalecimento. No Capítulo II, o foco são os 
relatos de experiências de estágio e suas diversas 
possibilidades nas políticas de: Assistência Social, 
Saúde, Educação, Sócio-jurídica, em instituições 
do Terceiro Setor e em Projetos de Extensão.

Vamos verificar no conjunto das páginas que 
seguem que os autores/as buscam dar conta destes 
compromissos cientes de que mais que contemplar 
o mundo é preciso transformá-lo, como diria Karl 
Marx.

Boa leitura!!!

Prof. Dr. Cesar André Luis Beras
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O Conjunto CFESS-CRESS empunha a bandeira de luta pelo Direito à Educação Superior 
e em defesa de uma Educação Pública, Gratuita, Laica, Democrática, Presencial, 
Socialmente Referenciada e de Acesso Universal, que efetive a articulação entre o ensino, 
a pesquisa e a extensão. Esta publicação sobre o Estágio Supervisionado em Serviço Social 
é símbolo desta luta, e merece a reverência das Entidades Representativas da Categoria, ao 
evidenciar o patrimônio histórico do Serviço Social Brasileiro, construído coletivamente na 
defesa da indissociabilidade entre a formação e trabalho profissional, expressos 
principalmente nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) e na Política Nacional de 
Estágios (ABEPSS, 2010). Também por nos brindar com este debate e reflexão sobre os 
caminhos, os desafios e as possibilidades, para um necessário processo de renovação  
teórico-metodológico e ético-político, em resposta às mudanças da sociedade e às novas 
requisições postas ao trabalho do/a assistente social. Na atual conjuntura, temos um 
cenário de total desmonte das políticas públicas e de retirada de direitos da classe 
trabalhadora, da qual também nós, as/os assistentes sociais, somos parte. Esta publicação 
é uma convocação à construção de estratégias de lutas e resistências coletivas da categoria 
orientadas pelo Projeto Ético-Político Profissional.

Agnaldo Engel Knevitz
Conselheiro Presidente do CRESSRS - Gestão 2017-2020

O processo de formação profissional em Serviço Social tem seu marco inicial de mudança 
em 1982, com a aprovação do novo Currículo Mínimo, que altera substancialmente a 
proposta de formação profissional. No entanto, o amadurecimento deste processo ocorreu 
nos anos 1990 e culminou com a aprovação das Diretrizes Curriculares da ABEPSS em 1996. 
Nesse novo projeto de formação profissional é imprescindível a análise da profissão na 
universalidade do sistema capitalista mundial, mediada pelas expressões da questão social 
e as respostas construídas historicamente pelo Estado e pela sociedade. A centralidade do 
trabalho profissional do/a assistente social é entendida como central na formação 
profissional e o Estágio Supervisionado passa a ser reconhecido como um espaço central de 
“análise concreta das situações concretas”. O estágio supervisionado reconhecido como um 
dos eixos estruturantes da formação passa a ser debatido e pesquisado, pois é nesse espaço 
que as condições concretas do trabalho profissional expressam seus desafios e 
potencialidades. Nesse sentido, esse é o conteúdo curricular que expressa, mais claramente 
as contradições do real. Os debates sobre essas contradições foram aprofundados pela 
ABEPSS, pelo conjunto CFESS/CRESS e foram criados parâmetros e definições legais para 
a defesa da qualidade da formação profissional no Brasil. Queremos destacar a formulação 
da Política Nacional de Estágio, como um importante instrumento para balizar as questões 
enfrentadas pelos/as discentes, supervisores/as acadêmicos/as e de campo nos diversos 
espaços sócio-ocupacionais. Refletir e avaliar a experiência é central para o acúmulo teórico 
e político da formação profissional, nesse sentido, as reflexões apresentadas no livro irão 
somar aos esforços na defesa desse projeto profissional.
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