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RESUMO 

O trabalho enfatiza a importância  das diretrizes curriculares para o curso de Serviço 

Social. O estágio supervisionado é o momento em que o discente coloca em ação todo o 

conhecimento para intervir na realidade. As mudanças do estágio acompanham as que 

ocorrem no currículo em decorrência da política da educação.  
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ABSTRACT 

The study emphasizes the curriculum guidelines importance to Social Work course. 

The supervised apprenticeship is the moment in which the students use all their knowledge in 

order to intervene in the reality. The changes in the apprenticeship are connected to the ones 

that occur in the curriculum due to educational policy. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz um breve esboço da pesquisa bibliográfica que está sendo 

desenvolvida como parte integrante da pesquisa sobre o estágio na formação profissional. 

Os textos lidos têm evidenciado a riqueza do processo coletivo desencadeado 

nacionalmente pela Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS), atualmente 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 

 



O estudo do processo de formulação das diretrizes curriculares mostra o 

amadurecimento e o crescimento de uma profissão que pretende ter uma formação 

profissional sintonizada com as transformações societárias. 

O estágio supervisionado é ressaltado no contexto das diretrizes curriculares como 

um espaço fundamental para visualizar a unidade entre teoria e prática e formar o discente 

para intervir frente as diferentes expressões da questão social. 

A pesquisa utiliza a análise documental dos relatórios de estágio que são 

entregues ao Departamento de Serviço Social após a conclusão dos três períodos letivos 

que compõem o estágio curricular obrigatório. Mas, a opção neste trabalho foi a de enfatizar 

aspectos básicos das diretrizes vinculados ao contexto social e ao processo coletivo de sua 

construção.   Este aspecto ganha relevância quando lembramos que a aprovação da 

atual proposta curricular, em 08/11/1996 ocorreu após amplo debate conduzido pela 

então ABESS, no período de 1994 a 1996,  envolvendo cerca de 200 (duzentas) 

oficinas locais nas 67 unidades acadêmicas filiadas à entidade, 25 (vinte e cinco) 

oficinas regionais e duas nacionais (ABESS/ CEDEPSS, 1997, p. 58). Mais 

recentemente,  este processo esteve presente na elaboração da Política Nacional 

de Estágio aprovada, em 2009, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social.  

A partir destes pressupostos vamos inicialmente tecer algumas 

considerações sobre as diretrizes curriculares para em seguida fazer algumas 

reflexões sobre estágio. 

 

 

2 - AS DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

As diretrizes curriculares para o curso de serviço social fazem parte do 

processo de revisão curricular desencadeado a partir de 1994 envolvendo a 

avaliação do processo de formação profissional para atender as exigências da 

contemporaneidade. A Associação Brasileira de Ensino do Serviço Social - ABESS, 

a partir de 1998, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – 

ABEPSS, foi a responsável pela promoção e coordenação de todas as atividades 

que culminaram na elaboração e aprovação das diretrizes curriculares, em 1996. 

Este processo de mobilização contou com o apoio decisivo da entidade nacional 

representativa dos profissionais, o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e a 

dos estudantes, a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social – ENESSO. 



As diretrizes estabelecem um patamar comum tendo como princípios 

básicos a flexibilidade e o rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da 

realidade social para apreender e acompanhar as profundas transformações sociais 

e consequentemente as diversas formas de expressões da questão social, matéria 

prima da intervenção do Serviço Social. Frente à reforma do Estado e as mudanças 

tecnológicas ocorridas na contemporaneidade passa-se a exigir novos perfis 

profissionais para atender as demandas advindas das mudanças no âmbito da 

produção e reprodução social. É neste contexto que as diretrizes curriculares 

sinalizam para aspectos básicos à qualificação do profissional que implicam na 

capacitação teórico-metodológica, ético–política e técnico-operativa. Vale ressaltar o 

significado social da profissão, a relevância do exercício profissional cumprir as 

competências  e atribuições previstas na legislação profissional em vigor. 

As diretrizes curriculares do curso de Serviço Social expressam a 

historicidade de uma profissão que “se transforma ao transformarem-se as 

condições e  as relações sociais nas quais  ela se inscreve” 

(ABESS/CEDEPSS,1997, p.60). Elas possibilitam a flexibilidade e descentralização 

do ensino de Serviço Social a fim de acompanhar as mudanças para melhor 

qualificar o profissional ao exigir que o ensino superior estabeleça padrões de 

qualidade adequados (ABESS/CEDEPSS,1997, p.59). 

A proposta básica para o projeto de formação profissional contida nas 

diretrizes apresenta um novo desenho curricular onde os componentes curriculares, 

tais como disciplinas, seminários, oficinas, estão articulados núcleos de 

fundamentação: 

1.  Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; 

2. Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

3.  Núcleo de fundamentos do trabalho profissional 

O primeiro núcleo é responsável pelo tratamento do ser social enquanto 

totalidade histórica, analisa os componentes fundamentais da vida social que são 

particularizados nos dois outros núcleos, o de formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira e do trabalho profissional.  Os núcleos mencionados não são autônomos 

nem subsequentes, expressando níveis diferenciados de apreensão da realidade 

social e profissional. Esta nova estrutura curricular reflete o atual momento histórico, 

abrindo novos caminhos para a construção de conhecimentos. 



A proposta compreende uma concepção de ensino e aprendizagem 

calcada na dinâmica da vida social que serve de base para refletir e estabelecer os 

parâmetros para inserção profissional na realidade sócio-institucional. As diretrizes 

curriculares assumem que o trabalho é o eixo central na constituição do ser  social 

(ABESS/CEDEPSS, 1197, p.64). Elas servem de parâmetros para cada unidade de 

formação acadêmica elaborar o seu projeto pedagógico. 

Vale ressaltar que as mudanças ocorridas nos padrões de acumulação na 

constituição e regulação social exigem um redimensionamento na forma de pensar, 

agir dos profissionais diante da nova realidade. Entende-se, portanto, que a 

efetivação de um projeto de formação profissional contém um conjunto de 

conhecimentos indissociáveis que constituem a sua fundamentação. 

Com esta reflexão queremos chamar atenção para o contexto de 

formulação das diretrizes curriculares. Convém salientar que há quase três décadas 

a ABESS  desenvolveu processos diferenciados de revisão curricular como 

estratégia de atingir uma formação profissional articulada com as transformações 

societárias econômicas, sociais e políticas no intuito de atualizar-se e garantir uma 

boa qualificação para o futuro profissional. Em 1982, aprovou o currículo 

considerado de ruptura com os fundamentos que deram origem ao Serviço Social. 

Isto é, passou a ter como fundamento da formação profissional a teoria social de 

Marx. A revisão curricular a que nos referimos neste trabalho reafirmou esta direção 

social ao tempo em superou alguns problemas detectados na operacionalização do 

currículo.  

A década de 1990 representa um momento de amadurecimento na 

reflexão crítica do Serviço Social num contexto marcado pela globalização do 

capital, limitações do Estado na aplicação de recursos no social restringindo a 

operacionalização das políticas sociais. 

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso (FHC) assume a presidência 

implementando uma política  econômica neoliberal que traz como um dos seus 

pilares a Reforma do Estado, incluindo  a  Reforma Universitária com a aprovação 

da Lei de Diretrizes de Base Educação – LBD, lei n° 9394, de 20 de dezembro de 

1996, que regulamentou  a educação como um todo, inclusive a ensino superior. Foi 

nesse mesmo período que a ABESS, atual Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) através de um movimento nacional de 



revisão curricular aprovou, em 1996, as diretrizes curriculares durante a Convenção 

Nacional da entidade. 

Destacamos que as mudanças introduzidas pela LDB contradizem com 

a proposta de formação profissional construída coletivamente, uma vez que está 

subjacente á reforma de ensino uma educação menos comprometida com a 

formação cidadã e mais voltada para os interesses do mercado, uma educação 

garantida mais como um serviço privado e menos com o débito social (FERREIRA, 

2000). Este aspecto levou a constituição de uma Comissão de Especialista de 

Serviço Social para fazer os ajustes das diretrizes aprovadas na Convenção 

Nacional da ABESS às exigências da LDB. 

O estudo do processo de formulação das diretrizes curriculares e do 

projeto pedagógico possibilita acompanhar o projeto de formação profissional 

mostrando riqueza e o crescimento da profissão. Destacamos que há uma 

recomendação de que cursos diurno e noturno devem manter o mesmo 

desempenho e qualidade. 

Outro ponto importante é que esta proposta curricular traz marcas do 

passado, mas também superações que elevam cada vez mais o padrão de 

qualidade da formação profissional em sintonia com realidade social, entre esses 

aspectos destacam-se a reafirmação do trabalho enquanto categoria básica; a 

questão social como eixo fundante da profissão articulador dos conteúdos oficinas, 

seminários, atividades complementares, núcleos temáticos (GONÇALVES et ali., 

2006, p.66). 

As novas diretrizes aprovadas na Convenção da ABESS, em 1996, 

somente foram implantadas no Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe (DSS/UFS), em 2003/1, no curso noturno, após a aprovação em 

julho de 2002 do projeto pedagógico do curso de Serviço Social, pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa – CONEP (GONÇALVES et ali, 2006, p.71). Mas, convém 

ressaltar que o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal Sergipe 

inseriu-se no processo desde o início, isto é, tanto na convenção que deliberou a 

revisão curricular quanto na qual aprovou o novo currículo. 

    As diretrizes curriculares coletivamente construídas e aprovadas pela 

categoria conformam um projeto ético político-profissional claramente comprometido 

com a formação e o exercício profissional crítico (FERREIRA, 2000, p.95), 

direcionadas para uma formação profissional cidadã. 



 

 3 - O ESTÁGIO CURRICULAR DE SERVIÇO SOCIAL 
 

Historicamente, o Serviço Social foi considerado vocação, habilidade, 

ocupação, ofício, caridade ou até mesmo arte, apesar desde o início ser considerada 

uma profissão de nível superior. Atualmente, a profissão é  regulamentada no Brasil 

pela Lei nº 8.662/9, de 7 de Junho de 1993. Trata-se de uma especialização do 

trabalho coletivo inscrita na divisão do trabalho (NETTO,1999, p.102). O estágio 

curricular faz parte da formação acadêmica possibilitando a integração entre teoria e 

prática.  

O estágio se constitui num instrumento fundamental na formação ao 

contribuir com elementos que possibilitam a análise crítica, o desenvolvimento da 

capacidade interventiva, propositiva e investigativa. É um momento onde o aluno é 

supervisionado tanto por um docente quanto por um profissional da área no espaço 

institucional onde é realizado o estágio. 

O aluno deverá, cumprir uma carga horária mínima, que corresponde a 15% 

do total de créditos do curso, de estágio supervisionado em instituições públicas e  

privadas conveniadas. 

A carga horária do estágio será distribuída de acordo com o projeto 

pedagógico do curso e as normas de estágio supervisionado da Instituição. 

O estágio é uma atividade insubstituível, por isso as solicitações de licença a 

qualquer natureza não se estendem ao estágio.  

De acordo com a Resolução da Lei n°11.788/2008: 

 
Art.10: A jornada de atividade em estágio será definida de comum 
acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno 
estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso ser  compatível com as atividades e não ultrapassar: 

 
I- 4 (quatro) horas diárias e 20(vinte) horas semanais, no caso de 

estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens 
e    adultos;  

II- 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso  de 
estudantes do ensino  superior, da educação profissional de 
nível médio e do ensino médio regular. 

 
 



Em relação à supervisão de estágio nos cursos de Serviço Social a 

referência é a Resolução n°533/2008/CFESS que estabelece a regulamentação  da 

supervisão. Diz no artigo 30: 

 
O desempenho de atividade profissional de supervisão direta de 
estágio, suas condições, bem a como capacidade de estudantes a 
serem  supervisionados, nos termos dos parâmetros técnicos e 
éticos do Serviço Social, é prerrogativa do profissional assistente 
social, na hipótese de não haver qualquer convenção ou acordo 
escrito que estabeleça tal obrigação em sua relação de trabalho. 

 
A Lei n°11.788/2008 contempla no artigo 1o a concepção de estágio ao 

especificar que:  

 
Art.1° Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa á preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de  educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 
§1° O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. 
§2° O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e á contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

 
 
Conforme as Diretrizes Curriculares (ABESS/ CEDEPSS, 1997, p. 71), o 

estágio supervisionado é uma atividade indispensável ao currículo: 

 
Estágio supervisionado: é uma atividade curricular obrigatória que se 
configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional 
objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o 
que pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será feita 
pelo professor supervisor e pelo profissional de campo, através da 
reflexão, 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  8862/93 (Lei de 
Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética Profissional 
(1993). O estágio supervisionado é concomitante ao período letivo 
escolar.  
 

 O estágio constitui um momento de apreensão crítica da realidade, 

proporcionando a articulação das três dimensões (teórico-metodológico, ético-

político e técnico operativo) e visualização, de forma concreta, das expressões da 

questão social. 



Vale ressaltar que esta concepção está em consonância com o Capítulo I da 

lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008, Art. 1º, § 2º :  “O Estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho”. Esta nova lei de regulamentação dos estágios de qualquer curso no Art. 

2º, divide o estágio em obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório é 

indispensável para a formação profissional e, portanto sua carga horária é requisito 

para a aprovação e obtenção do diploma. Já o não obrigatório, é definido como uma 

atividade opcional e tem sua carga horária adicionada à carga horária regular e 

obrigatória. 

 O estágio deve ser acompanhado pelo supervisor, e deve estar em acordo 

com os princípios ético-políticos do Código de Ética Profissional de 1993. De acordo 

com a Política Nacional de Estágio (ABESS-CEDEPSS,1997, p.62 apud ABEPSS, 

2009, p.14)  que faz uso da concepção contida nas diretrizes curriculares “o estágio 

supervisionado curricular, nas modalidades,  obrigatório e não obrigatório, é um 

processo didático pedagógico que se consubstancia pela “indissociabilidade entre 

estágio e supervisão acadêmica e profissional”.  

Dessa forma, torna-se evidente a extrema importância que o estágio possui 

na formação profissional, transmitindo criticidade, instrumentalidade e criatividade no 

desenvolvimento de atividades que respondem as demandas profissionais. 

A análise documental dos relatórios de estágios deixou perceptível a 

importância do estágio na vida do discente, a fim de proporcionar uma visão 

ampliada sobre as possibilidades e desafios da atuação profissional. Possibilitou 

ainda perceber o grau de maturidade do discente, avaliando se este é capaz de 

destacar os pontos principais do estágio para a sua formação, assim como a forma 

de utilização dos conhecimentos obtidos durante o curso na sua vida profissional.  

Exemplos de depoimentos extraídos dos relatórios ilustram este aspecto: 

 

As atividades realizadas durante o estágio proporcionaram um 
crescimento profissional, bem como, a aprendizagem e a reflexão 
sobre as requisições feitas pela instituição ao Serviço Social. O 
estágio, verdadeiramente, se deu como um espaço muito importante 
para capacitar o estudante de serviço Social para o exercício 
profissional (Relatório de estágio na área de educação) 
 
O estágio, como parte integrante do processo formativo, contribui 
para a formação do futuro profissional e possibilita ao estudante a 



aplicação prática dos conhecimentos teóricos, motivando seus 
estudos e possibilitando maior assimilação das matérias curriculares; 
além de amenizar o impacto da passagem da vida estudantil para o 
mundo do trabalho, proporcionando pelo contato direto com o meio 
profissional" (Relatório de estágio na área de educação) 
 
A experiência de estágio proporcionou um início da constatação das 
possibilidades e limites que provavelmente iremos encontrar no 
cotidiano profissional, bem como nos fez perceber o quanto é 
importante estar sempre atento aos princípios empregados pela 
profissão, com base principalmente numa postura profissional 
pautada no Código de Ética do Serviço Social (Relatório de estágio 
na área de Saúde). 
 
 

 
 

Considerações finais 
 

Diante das considerações acima, torna-se evidente a importância do estágio 

curricular no contexto das diretrizes curriculares acompanhando as transformações  

societárias. Pois, é a partir do exercício profissional que visualizamos as mudanças 

no mundo do trabalho e buscamos encontrar meios para enfrentar os percalços 

que surgem no cotidiano profissional. 

O marco dessa mudança para o Serviço Social foi o movimento de 

reconceituação, ocorrido na América Latina na década de 1960, onde os costumes 

tradicionais passaram a ser questionados, atribuindo um novo perfil ao assistente 

social, mais crítico e político, influenciados por ideais da teoria social crítica. Esta 

proposta, em decorrência da ditadura militar  vivenciada pelo Brasil, só vai emergir 

no currículo de 1982 e ser consolidada nas diretrizes curriculares de 1996. 

As reformas curriculares do curso de Serviço Social têm possibilitado um 

novo perfil de profissional, crítico, propositivo, investigativo e interventivo.  
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