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RESUMO

O artigo aborda os resultados parciais da pesquisa vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica da Universidade Federal de Sergipe (UFS), tendo como objeto a análise da política de estágio dos
cursos presenciais públicos de Serviço Social no nordeste: estrutura e funcionamento. No tocante a
metodologia podemos dizer que é uma pesquisa exploratória, quanto aos procedimentos fizemos pesquisa
bibliográfica e nos de sites dos cursos. Já obtivemos dados quanto ao ano de criação do curso de Serviço
Social, carga horária total, semestres em que normalmente ocorrem os estágios com as respectivas cargas
horárias, disciplinas ofertadas, por cada instituição de ensino, relacionadas ao estágio. Vimos que os cursos
estruturam o estágio de forma distinta e seguem as diretrizes curriculares.
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ABSTRACT

The article discusses the results of the partial linked to the Institutional Program for Scientific Initiation
Scholarships of the Federal University of Sergipe (PIBIC/UFS) research, having as object the analysis of public
policy internship classroom courses in Social Work in Northeast: structure and function. Regarding the
methodology can say that is an exploratory research about the procedures done in the literature and research
course sites. We have obtained data on the year of establishment of the Social Service course, total workload,
which normally occur semesters in stages with the respective timetables, courses offered by each educational
institution related to the stage. We saw that the courses structure the stage separately and follow the
curriculum guidelines.
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1. INTRODUÇÃO
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O presente artigo consiste na apresentação dos resultados parciais da pesquisa vinculada ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Sergipe (PIBIC/UFS), que tem como
objeto de estudo a análise da Política de Estágio dos cursos presenciais públicos de Serviço Social no
nordeste: estrutura e funcionamento. Inicialmente identificamos os cursos presenciais de Serviço Social
ofertados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do nordeste. A partir dos projetos pedagógicos
desenvolvidos pelas Unidades de Formação Acadêmica (UFAs), detectamos a estrutura de funcionamento do
estágio curricular obrigatório em cada curso.

A temática apresentada é muito importante para refletir como está sendo o desenvolvimento do estágio no
processo de formação profissional das universidades públicas nos cursos presenciais. A opção de estudar um
dos seus aspectos, a política de estágio dos cursos presenciais públicos de Serviço Social no nordeste vai nos
permitir visualizar como ocorre a estrutura e o funcionamento do estágio. Além de suscitar novos
questionamentos que merecem ser aprofundados mediante pesquisas.

Nesse primeiro momento priorizamos a pesquisa bibliográfica para uma aproximação com a temática e a
pesquisa nos sites das universidades públicas do nordeste objetivando um levantamento preliminar da
documentação relativa ao estágio. Os artigos detectados na pesquisa bibliográfica possibilitaram uma melhor
compreensão do tema, no contexto da sociedade capitalista. Os textos nos permitiram elaborar um resgate
das implicações do capitalismo na educação, as modificações provocadas na educação e a sua adequação a tal
mudança.

A pesquisa que subsidiou o artigo pode ser caracterizada como um estudo exploratório que de acordo com Gil
(1995, p. 45), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses.

A Política Nacional de Estágio (PNE), aprovada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social (ABEPSS), em 2009, juntamente com as diretrizes curriculares fundamentaram a análise da estrutura
de funcionamento do estágio curricular obrigatório presentes nos projetos pedagógicos dos cursos de Serviço
Social ofertados pelas instituições de Ensino Superior (IES) públicas do nordeste. Tendo por base
metodológica a teoria social de Marx o objeto de pesquisa foi compreendido enquanto uma totalidade que
exige mediações entre o singular, o particular e o universal. Apreender a estrutura e a dinâmica do objeto
constituiu-se o norte de todos os procedimentos adotados a partir de alguns princípios básicos, são eles:

• Compreender o objeto de estudo mediante o movimento constante entre o abstrato e o concreto. Os
dados fragmentados coletados através de diversas técnicas de pesquisa subsidiam reflexões
fundamentadas em teorias de forma a estabelecer uma passagem contínua do abstrato para o real e
vice-versa;

• Situar o objeto no tempo histórico. Isto é, compreender a informação a partir dos elos que possibilitam
articular os dados coletados com os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da conjuntura, e
não como informações isoladas, fragmentadas;

• Apreender a relação sujeito e objeto de pesquisa fazendo parte de uma mesma unidade. O objeto é
construído pelo sujeito que participa ativamente na reconstituição do objeto em estudo. O sujeito busca
atingir o conhecimento do objeto por aproximações sucessivas que exigem deslocamentos e rupturas
de perspectivas (THIOLLENT, 1980, p. 28);

• Utilizar o método para reconstruir intelectivamente a construção do objeto, e não, como uma mera
pauta de procedimentos a ser aplicado pelo sujeito.

O artigo foi realizado tomando por universo os cursos de Serviço Social, da região nordeste, existentes nas
Instituições de Ensino Superior públicas. De acordo com a divisão utilizada pela ABEPSS, a região nordeste
contempla nove estados, do Maranhão até a Bahia. Dados do INEP mostram que em todos os estados há
cursos de Serviço Social em instituições públicas, inclusive os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte
têm além da Universidade Federal, a Estadual. Algumas dessas universidades expandiram seus cursos para os
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municípios, principalmente a partir do REUNI.

O artigo compreende além da introdução e das considerações finais dois itens. O primeiro, situando a política
de estágio dos cursos presenciais no contexto da crise do capital e o segundo enfatizando alguns dados da
pesquisa.

1. A POLÍTICA DE ESTAGIO DOS CURSOS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA CRISE DO CAPITAL

Esse tópico é bastante relevante para nosso artigo, pois é através dele que enfatizaremos alguns
fundamentos teóricos que possibilitaram melhor compreender nossa temática. Abordaremos como a crise do
capital fez mudar toda a estrutura e função social da universidade pública bem como as implicações para o
estágio.

O estagio 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 estagio e da educação.

Entretanto é importante compreender o processo de crise estrutural vivenciado pelo capitalismo,
principalmente a partir da década de 1970 e os seus rebatimentos para a educação, no contexto da sociedade
brasileira, a partir de 1990. Sobre isso cabe mencionar a redefinição no papel das instituições educativas que
transformam a educação em mercadoria. Nas palavras de Dahmer (2008, p.38),

No contexto de aprofundamento do projeto neoliberal, políticas sociais como saúde,
previdência e educação – antes implementadas por meio da ação estatal e com
cunho universal – foram relegadas a último plano, com ações focalistas dos Estados
e, ao mesmo tempo, com ampla abertura para a exploração mercadológica de tais
necessidades sociais. Saúde, previdência e educação passaram a ser concebidas
como “serviços”, cujos objetivos pautam-se na lógica mercantil, tendo como
finalidade a obtenção do lucro.

Como dito acima a crise do sistema do capital vem se aprofundando desde meados da década de 1970 em
decorrência de uma diversidade de fatores. Um deles, a crise provocada pelo petróleo, outro relacionado ao
avanço tecnológico onde o sistema começou a investir em maquinas as quais substituem a mão-de-obra viva,
pois enquanto que um trabalhador demora “x” de horas para fabricar um determinado produto as máquinas
conseguem em questões de segundos produzirem mais que o dobro que este trabalhador. Com a expansão da
tecnologia o sistema capitalista vem lucrando bastante e vem se metamorfoseando.

Segundo Leher (2010, p. 22)

Os custos advindos das novas tecnologias, equipamentos e processos são
parcialmente compensados pela redução geral dos custos das forças de trabalho,
pois as tecnologias reduzem a necessidade de trabalho assalariado, encolhendo a
folha de pagamento por demissões e por meio da precarização dos empregos
(terceirização, subcontratação, deslocamento das plantas industriais para locais em
que o custo da força de trabalho é menor).

Na educação o capitalismo encontrou campo fértil para se desenvolver através da contrarreforma na
educação superior a partir da década de 1990. A bibliografia analisada mostra que o governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso iniciou o processo de transformação da política da educação com a aprovação da
Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, (LDB 9394/96) e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva consolidou com

O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE). Visando ampliar a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede
federal de educação superior, porém sem visar às condições em que as universidades se encontravam, pois
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os recursos para ampliação eram liberados em descompasso com a aprovação e o início dos cursos. Este
aspecto trouxe reflexos para a manutenção da qualidade do ensino com implicações nas boas condições de
estudo. Outro ponto que merece destaque é a ampliação dos cursos na modalidade do ensino à distancia.

Explica Lima (2008, p. 19)

A educação superior á 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 percebeu 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 começou a investir no ensino superior, porém sem se preocupar com a qualidade do
ensino, sendo assim, acarretou em uma grande degradação da formação profissional.

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.

Assim sendo, Silva (2010) chama atenção para a construção de um projeto ético-político, pois o Serviço
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Social para se desenvolver profissionalmente recorreu inicialmente da fonte do positivismo, funcionalismo e, a
partir da década de 1980, da teoria marxista a qual se apropriou como seu referencial. Por fim, a autora fala
da importância da indissociabilidade entre teoria e prática e ressalta o tripé na universidade, ou seja, o
ensino, a pesquisa e a extensão.

Tais processos acarretam também embate para o desafio e estratégias que o estagio supervisionado vem
enfrentando para fazer a articulação entre a formação e o exercício profissional, principalmente nos cursos à
distância.

Segundo Lewgoy (2013, p. 70/71)

O estágio supervisionado é o “nó górdio” dessa modalidade de oferta, dada a
incompatibilidade da Educação a Distância com os instrumentos normativos da
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.

Cabe destacar que o estágio curricular obrigatório exige uma supervisão direta do profissional em Serviço
Social, tanto no âmbito acadêmico quanto no campo de atuação, com base na PNE, nas Diretrizes Curriculares
de 1996.

O estágio supervisionado curricular, nas modalidades obrigatória e não obrigatória, é
um processo didático – pedagógico que se consubstancia pela “indissociabilidade
entre estágio e supervisão acadêmica e profissional” (ABESS-CEDEPSS, 1997, p.62),
um dos princípios das diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social.
Caracteriza-se pela atividade teórico-prática, efetivada por meio da inserção do (a)
estudante nos espaços sócio-institucionais nos quais trabalham os (as) assistentes
sociais, capacitando-o (a) nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e
técnico-operativa para o exercício profissional. (ABEPSS, 2013, p.14).

Além do que explicita a lei 11.788/2008, no seu artigo 3, parágrafo primeiro:

O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte
concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do art. 7°
desta lei e por menção de aprovação final.

1. –ALGUNS DADOS DA PESQUISA

A nossa pesquisa tomou como universo 16 (dezesseis) cursos presenciais do nordeste ofertados nas
instituições públicas, mas foi constituída uma amostra com 7 (sete) cursos que vão fundamentar nossos
resultados, o que corresponde a 43,75% do nosso universo.

A dissertação de Andréa Carla Pereira dos Santos Almeida, intitulada “A Expansão dos Cursos de Graduação
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em Serviço Social no Nordeste Brasileiro em Tempo de Capitalismo Neoliberal”, defendida no Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, foi fundamental para a identificação
dos cursos existentes no nordeste.

A partir dessa identificação passamos a buscar a existência ou não das páginas dos cursos e/ou das
universidades na web. Esse recurso metodológico foi fundamental para localizar os endereços eletrônicos e a
partir daí apreender dados sobre o curso, e em especial sobre o estágio. Esclarecemos que algumas páginas
são mais completas contendo o projeto pedagógico, a estrutura curricular e outros documentos enquanto
outras, não disponibilizam esses documentos. Para essa situação tivemos que recorrer a correspondência
impressa, via correio, e a tentativa de enviar e-mail, para aqueles cursos que indicavam na página um acesso
para qualquer comunicação.

A análise documental dos projetos pedagógicos, disponibilizados nas páginas, de sete instituições foi realizada
a partir de um roteiro contendo diversos itens tais comodisciplinas que compõem o estágio, carga horária,
período e outros.

Em relação ao ano de criação dos cursos de Serviço Social observamos que a maioria dos cursos analisados
foi anterior ao REUNI. Somente a Universidade Federal do Recôncavo Baiano iniciou suas atividades no
âmbito do REUNI que foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que
integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

Outros itens analisados foram o turno de funcionamento e o número de vagas que cada instituição dispõe.
Algumas instituições ofertam o curso apenas com um turno, porém na maioria é realizada a oferta em turnos
diferenciados, ou seja, são ofertados cursos diurnos e noturnos. Foi observada a quantidade de vagas
ofertadas, o número máximo foi de 140 vagas anuais e o número mínimo de 40 vagas anuais. O número
máximo é ofertado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL/ Campus A.C. Simões), sendo 2 turmas com
35 vagas cada, no turno diurno matutino e, 2 turmas com 35 vagas cada, no turno noturno, cuja sede fica em
Maceió e o número mínimo de 40 vagas anuais é ofertado pela Universidade Federal de Alagoas/Arapiraca.

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. Vimos que o estagio é uma disciplina
obrigatória, que as diretrizes curriculares estipulam uma carga horária mínima, porém cada UFA tem
autonomia para elaborar seu projeto pedagógico e definir a carga horária e a localização na estrutura
curricular.

Verificamos 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. Ressaltamos 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, 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 11.788/2008 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 ocorre. Percebemos que, em 3 (três) cursos, são ofertadas três disciplinas de estágio enquanto em
quatro, foram duas disciplinas. Outro dado que chamou a atenção é que em cinco cursos o estágio é feito a
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partir do 5° semestre.

É importante ressaltar que segundo a PNE: ( 2009, p. 27)

O estágio curricular obrigatório deve ser, segundo as Diretrizes Curriculares, uma
disciplina, de caráter obrigatório, ocupando percentual considerável da carga horária
global do curso. Várias das UFAs possuem regulamentação complementar, às
existentes na resolução 533/08 do CFESS e na Lei de Estágio, oriunda dos seus
órgãos superiores internos, como os Conselhos universitários. O conteúdo da
disciplina estágio supervisionado deve estar calcado nos núcleos de fundamentação
da formação profissional.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo sinaliza para alguns dados da nossa pesquisa trazendo os elementos de fundamentação teórica, a
metodologia utilizada delimitando nosso universo. Foi possível identificar que todos os cursos seguem o
parâmetro das diretrizes curriculares, no entanto há pontos comuns e outros distintos. Entre os primeiros,
merece destacar que a maioria os cursos de Serviço Social foi criado anterior ao REUNI, os semestres
referentes ao estágio normalmente inicia-se a partir do 5° período. Os aspectos que diferenciam dizem
respeito à carga horária total do curso e do estágio, as disciplinas de pré-requisitos para o estágio, a
localização das disciplinas de estágio na estrutura curricular e duração mínimo/máxima de cada curso.

A base teórica utilizada à compreensão do funcionamento da Política de Estágio dos cursos presenciais
públicos de Serviço Social no nordeste: estrutura e funcionamento, mostrou como a crise do sistema
capitalista afeta o ensino das universidades públicas. O resgate da expansão do ensino superior revelou a
importância que teve o REUNI como ampliação de vagas, porém em contrapartida as universidades não
conseguem acompanhar essa ampliação com o número de docentes e de técnicos administrativos compatível
à necessidade gerada.

É importante ressaltar que o estágio

Diante dos elementos aqui apresentados percebe-se a tendência por uma formação aligeirada e acrítica como
reflexo da atual conjuntura de contrarreforma do Estado, com destaque para a mercantilização da educação
superior, logo, na formação profissional em Serviço Social e consequentemente no estágio.Ressalta-se,
portanto, a necessidade de fortalecer a perspectiva critica no âmbito da profissão perante os desafios
apontados.
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