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RESUMO

Este artigo tem como objetivo contextualizar a Universidade enquanto espaço de formação crítica e diante
desse contexto situar o estágio contribuindo para formar profissionais nessa perspectiva. Explicita as
transformações que as universidades vêm sofrendo e como tais mudanças afetam o estágio supervisionado
enquanto um espaço privilegiado para formar profissionais críticos, competentes e qualificados.
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ABSTRACT:

This article aims to contextualize the University as an area of critical training and before this context to
situate the stage helping to train professionals in this perspective. Explains the changes that universities have
suffered and how such changes affect the supervised training as a privileged space to form critical, competent
and qualified professionals.
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1.INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo contextualizar a Universidade e o estágio supervisionado enquanto espaços de
formação crítica. A partir dessa premissa o artigo tem como foco o estágio supervisionado no âmbito da
formação do assistente social. As reflexões a serem apresentadas fazem parte de uma pesquisa mais ampla
sobre o estágio em Serviço Social, com destaque para sua estrutura e funcionamento nos cursos presenciais
públicos no nordeste. Trata-se de uma pesquisa que faz uso da análise documental das políticas de estágio
presentes nos projetos pedagógicos. Para esse artigo foi utilizado como base o levantamento de documentos
e da bibliografia pertinente à temática no seio do Serviço Social.

O artigo compreende além da introdução e das considerações finais, dois itens, o primeiro faz uma
contextualização das transformações que as universidades vêm sofrendo no contexto do capitalismo
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neoliberal, enfatizando a transformação da educação, um direito social, em um serviço. O outro item
apresenta reflexões sobre as implicações dessas mudanças no estágio supervisionado em Serviço Social,
enquanto um espaço privilegiado para formar profissionais críticos, competentes e qualificados.

2. A UNIVERSIDADE ENQUANTO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CRÍTICA

A universidade é um campo de formação profissional em que discentes e docentes têm oportunidade de
debater ideias, colocar em confronto diferentes linhas de pensamento, produzir conhecimentos, interagir com
a sociedade através de programas de extensão e de pesquisa. É um ambiente que dá possibilidade de
formular, exteriorizar, ou melhor, socializar conhecimentos impulsionando o conhecimento científico. É na
universidade que, principalmente os egressos do ensino médio se deparam com uma gama de ideologias e
começam a ter contato com autores clássicos, entre eles, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Este
último, desde 1982 assume a hegemonia na formação profissional do assistente social.

Apresenta-se como um desafio para a universidade, que é um espaço de formação por excelência, obter uma
criticidade diante da conjuntura neoliberal que provoca o aligeiramento e mercantilização da educação, em
vigor no Brasil, a partir da década de 1990. Antes de avançar o debate sobre essa dificuldade imposta à
universidade pelo ideário neoliberal é interessante salientar as reflexões de Chauí (2003, p.2) sobre a
universidade enquanto instituição social,

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determinada
a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim
que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e
projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. Essa
relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, o
fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição
social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público
de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe
confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por
ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos
a ela.

Chauí (2003) prossegue a sua análise ressaltando a transformação da universidade, uma instituição social,
em uma organização social que privilegia as estratégias de eficácia e de sucesso, a partir das reformas
desencadeadas no governo de Fernando Henrique Cardoso e aprofundadas no governo de Luiz Inácio Lula da
Silva. Reformas essas que inserem a educação no setor de “serviços não exclusivos do Estado”. Isto é, deixa
de ser concebida como um direito para ser considerada, um serviço.

Segundo Silva (2010, p. 411)

A universidade enquanto instituição de ensino deve ser vista como um patrimônio
social que se caracteriza por sua dimensão técnico-científica, mas também como
formadora e difusora de princípios éticos e uma capacidade crítica de pensar as
relações sociais a partir de sua inserção na realidade social e formação de quadros
intelectuais. Por isso, ela pode exercer uma função estratégica na formação de
identidades sociais e contribuir com o protagonismo no processo da construção de
questionamentos críticos e práticas políticas contestatórias.

A universidade é um espaço articulador de pensamentos, princípios e formação crítica. Porém o maior desafio
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está na obtenção da criticidade na atual conjuntura, pois fazendo uma análise contextualizada da educação
superior inserida no sistema capitalista, percebe-se que a educação está sendo ajustada aos interesses do
capital, ou seja, 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.

Com base em Leher (2010) o capitalismo encontrou na educação um campo fértil para se desenvolver. 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 de Base, em 1996, (LDB
9394/96) e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva consolidou com a expansão da educação superior através
do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que
tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior nas universidades
públicas e o Programa Universidade para Todos (ProUni), criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, tendo
como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e
de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Em
contrapartida as instituições que aderem ao programa recebem isenção de tributos.

O REUNI foi instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE). 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.

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 deu uma abertura para o mercado enquanto 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 com 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.

Para Santos e Abreu (2011) no contexto do neoliberalismo a política de educação almeja um profissional
eficaz e eficiente que atenda as necessidades somente do mercado. Ou seja, um profissional alienado,
acrítico. Nessa perspectiva torna-se um desafio para o serviço social formar profissionais com o perfil previsto
nas diretrizes curriculares de 1996 para o curso. Isto é, “[...] um profissional capaz de privilegiar a defesa dos
direitos sociais, a ampliação da cidadania e a consolidação da democracia e com uma competência a ser
adquirida nas várias dimensões que compõem o agir profissional: teórico-prática, técnica e ético-operativa”
(SANTOS e ABREU, 2011, p.136). É visando atingir esse perfil que o estágio supervisionado em Serviço
Social, componente curricular obrigatório, foi pensado como espaço de resistência para garantir uma
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formação crítica.

3. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: UM ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA

Pretende-se, a partir das reflexões acima, situar o estágio curricular em Serviço Social, componente curricular
obrigatório para o (a) discente concluir o curso, fazendo parte do processo de formação profissional no âmbito
da universidade. Ou seja, nesse contexto de contrarreforma do Estado e de crescente desregulamentação das
políticas sociais, em que a educação transforma-se em serviço, a favor dos interesses do mercado, é
importante sinalizar o estágio supervisionado fazendo parte desse processo e sofrendo os impactos dessas
transformações na educação superior, fazendo parte de uma totalidade. Assim, a seguir serão feitas algumas
considerações sobre o estágio supervisionado “[...] como um importante campo de resistência à lógica
mercadológica da formação instrumental [...]” (SANTOS e ABREU, 2011, p.128), com destaque, para o
estágio supervisionado em Serviço Social.

Primeiramente, cabe situar o estágio supervisionado com base na legislação de âmbito geral, o que
corresponde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996 (LDB) e a Lei Federal nº 11.788/2008 (Lei
do Estágio).

De acordo com os princípios da LDB, o estágio supervisionado caracteriza-se pelo seu viés pedagógico, não
criando vínculo empregatício, além de situá-lo enquanto responsabilidade das Instituições de Ensino Superior.
A Lei do Estágio/2008 aprofunda os elementos do estágio como ato educativo, classificando-o em duas
modalidades, obrigatório e não-obrigatório, pontuando a necessidade do primeiro fazer parte do projeto
pedagógico dos cursos. Além disso, no âmbito do Serviço Social encontra-se considerações no sentido de
afirmar que,

[...] a lei institui as obrigações das unidades de ensino, abarcando, além de toda
formalização do compromisso entre as partes em instrumento próprio, a análise das
condições das instalações da instituição, o processo de avaliação, a definição do
supervisor acadêmico, a construção do plano de atividades, incluindo a elaboração de
normas complementares. (CFESS, 2013, p.10).

Nesta perspectiva, compreende-se o estágio enquanto espaço formativo que permite ao estudante um
contato direto com o exercício profissional do assistente social, objetivando a aproximação com a realidade
dinâmica e contraditória exigindo dele um olhar reflexivo, que supere o imediatismo do cotidiano.

O estágio em Serviço Social tem como parâmetro as regulamentações vinculadas à formação e ao exercício
profissional do assistente social no Brasil. Sendo elas, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço
Social da ABEPSS/1996, a Política Nacional de Estágio (PNE), a Lei de Regulamentação da Profissão de
Assistente Social/1993, o Código de Ética do Assistente Social/1993, além das resoluções do Conselho Federal
de Serviço Social que tratam da temática.

As Diretrizes Curriculares buscam guiar a formulação dos projetos pedagógicos dos cursos de Serviço Social,
nessa perspectiva apresentam o estágio supervisionado como um dos mecanismos de fortalecimento de uma
formação crítica.

A importância do estágio supervisionado para a formação profissional, por preconizar
a indissociabilidade entre teoria e prática, tão imprescindível à formação e ao
exercício profissional. Portanto, um espaço em que se espera também oferecer
elementos para a compreensão, análise e intervenção profissional. (SANTOS e
ABREU, 2011, p.130.).
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Cabe destacar aqui, a Política Nacional de Estágio da ABEPSS como uma construção coletiva da categoria
(docentes, discentes e profissionais) que constitui a profissão, simbolizando um avanço para o debate e
defesa do estágio no curso de Serviço Social. Ao descrevê-lo como,

[...] um instrumento fundamental na formação da análise crítica e da capacidade
interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, que precisa apreender os
elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e suas
contradições, de modo a intervir, posteriormente como profissional, nas diferentes
expressões da questão social [...] (ABEPSS, 2011, p.11).

A PNE é composta por elementos referentes aos princípios, que estão em consonância com as Diretrizes
Curriculares/1996 e que são norteadores para realização do estágio; concepção; a distinção entre a
modalidade de estágio supervisionado curricular obrigatório e não-obrigatório; as atribuições dos sujeitos e
instâncias envolvidas; além de trazer as estratégias de operacionalização do estágio supervisionado.

Os seus princípios estão diretamente articulados com os princípios ético-políticos apontados no Código de
Ética/1993 estabelecendo a defesa da liberdade, dos direitos humanos, da cidadania, democracia, equidade,
justiça social, pluralismo, da qualidade dos serviços, da articulação com os movimentos sociais, da eliminação
do preconceito, dentre outros. Eles devem orientar a atuação de todos os sujeitos (o estagiário, o supervisor
de campo e o supervisor acadêmico) que compõe o processo de estágio. Dessa forma,

estes princípios apresentam uma clara direção social e se fundamentam nos avanços
obtidos pela categoria dos assistentes sociais, nos quais se destacam a importância
dos valores assumidos pela profissão (Código de Ética de 1993) onde a ética é
transversal, presente em toda dimensão profissional. (LEWGOY et al., 2011, p.4).

Além disso, também se apresentam na PNE outros princípios que estão vinculados ao processo de formação.
Sendo eles, a indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa,
com vistas a não priorizar uma em detrimento das outras; a articulação entre formação profissional e
exercício profissional, caracterizando o estágio como um espaço ímpar de aprendizado; a indissociabilidade
entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, possibilitando um processo de acompanhamento e
orientação do estagiário. Ademais,

O princípio da unidade teoria-prática e da interdisciplinaridade desenvolve-se
através da permanente articulação e complementariedade que o estagiário fará entre
os conteúdos teóricos, éticos, políticos e culturais na intervenção nos processos
sociais. Orienta também para a indissociabilidade dos conhecimentos no processo de
formação e intervenção, o que possibilita a apreensão dos processos de trabalho em
que o assistente social se insere, a partir dos eixos: teórico-metodológico,
técnico-operativo e ético-político nos diferentes espaços sócio-ocupacionais que se
constituirão como campo de estágio. (LEWGOY et al., 2011, p.6. Grifos Originais).

Outro princípio é a articulação entre ensino, pesquisa e extensão que constituem o pilar da universidade. A
importância dessa indissociabilidade é ressaltada por Santos e Abreu (2011, p.137),

A pesquisa é concebida como parte constitutiva do exercício profissional e, portanto,
da formação, dessa forma a pesquisa não pode ser uma atividade eventual, mas sim
inerente ao processo de formação profissional, perpassando todo o currículo.
Associada à atividade de pesquisa, tem-se a extensão, ambas consideradas como
“atividade complementares” às atividades formativas básicas, ou seja, não podem
ter um caráter, apenas, mercantilizante de ofertas de serviços, de venda de produtos
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e sim objetivar o ensino e a aproximação da universidade à sociedade, do
conhecimento à realidade.

E por fim, ressaltamos o princípio da articulação entre universidade e sociedade, mencionado na citação
acima, que permite a aproximação com a realidade, com vistas a oportunizar um olhar crítico e propositivo do
estagiário para as demandas do cotidiano.

Diante desses elementos, podemos perceber a relevância de discutir o estágio enquanto um momento de
aprendizagem e construção de conhecimento, ou seja, caracteriza-se como um importante elemento de uma
formação crítica e de qualidade.

Cabe enfatizar que as mudanças sofridas pelas unidades de ensino superior, a partir da crise do capital e da
transformação da educação em mercadoria, trazem implicações diretamente nessa função formativa do
estágio. Pois, ocorre o ajuste da lógica educacional diante dos interesses do capital, empobrecendo e
acelerando a formação com vistas a atender a necessidade do mercado.

Assim,

Um dos principais problemas a ser enfrentado na materialização do estágio como
processo formativo e da instituição social como possibilitadora desse exercício
acadêmico-pedagógico encontra-se no conflito e tensão existentes entre a exigência
pedagógica e a determinação do mercado que amplia sua tendência em substituir o
processo pedagógico de ensino e aprendizagem concebido como diretriz na formação
profissional pelas unidades de ensino, através da solicitação de alunos de 1º e 2º
anos letivos para o estágio, sem terem ainda adquirindo os conhecimentos teóricos,
as habilidades para essa inserção. Essa demanda do mercado não pode sucumbir o
projeto formativo de responsabilidade das unidades de ensino, tornando-o refém dos
ditames do mercado que impõe a mão-de-obra-barata, e a desqualificação (de)
formativa ao aluno em sua condição de estudante-trabalhador. (ABRAMIDES, 2003,
p.14. Grifos originais).

Portanto, a atual conjuntura apresenta grandes desafios para a operacionalização do estágio de acordo com a
sua regulamentação, o que requer de toda categoria o aprimoramento de estratégias de defesa deste
elemento, que constitui um dos importantes mecanismos para alcançar uma formação crítica, que vai na
contramão do que vem sendo imposto pela mercantilização do ensino. Ou seja, é uma luta ampla por uma
educação superior pública e de qualidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas mostram as transformações ocorridas nas funções da universidade, no contexto do
capitalismo neoliberal, e as implicações no estágio supervisionado, enquanto integrante de uma totalidade.

A universidade deixa de ter como prioridade o aspecto de formação crítica ao se constituir um serviço, nesse
novo padrão de acumulação do capital. A perspectiva de direito social inerente à educação foi relegada com a
sua massificação, isto é, com a ampliação de vagas nas instituições de ensino, principalmente no âmbito das
instituições privadas e da educação à distância, em detrimento da valorização de sua qualidade. A educação
se transformou em serviço lucrativo para o capital.

O estágio supervisionado fazendo parte de uma totalidade sofre as implicações dessa nova lógica norteada
pelo ideário neoliberal. Trata-se de um desafio para o Serviço Social a tentativa de imprimir e preservar na
formação profissional o estágio supervisionado enquanto espaço para garantir e dinamizar a crítica.
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