
 
 
EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL: estratégias para qualificar a inserção das/os 

estudantes do curso de Serviço Social nos campos de estágio 

 

  
Carine dos Santos Conceição 

Daciane Santos de  Andrade 
Maiana Santos de Araújo 

 
 

 
Resumo  
O trabalho objetiva sistematizar a experiência de 
implementação do projeto “Educação e aprendizagem 
profissional: estratégias para qualificar a inserção das/os 
estudantes do curso de Serviço Social da UFBA nos 
campos de Estágio”, vinculado ao Programa Permanecer 
2016 (UFBA)  e à Coordenação de Estágio do curso na 
referida instituição. Inicialmente, faremos uma breve 
contextualização sobre as transformações societárias 
ocorridas nos últimos anos e seus rebatimentos sobre a 
educação brasileira, em seguida, abordaremos algumas 
estratégias utilizadas para qualificar a inserção das/os 
estudantes do curso de Serviço Social da  UFBA nos 
campos de estágio e ainda, apresentaremos uma sucinta 
reflexão sobre a experiência realizada, apontando alguns 
desafios a serem enfrentados. 
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Abstract  

The objective of this study is to systematize the experience 
of the implementation of the project "Education and 
professional learning: strategies to qualify the insertion of 
students of the UFBA Social Work course in the fields of 
Internship", linked to the Permanence 2016 Program 
(UFBA) and to the Coordination of Internship at the 
institution. Initially, we will make a brief contextualization 
about the societal transformations that have occurred in 
recent years and its repercussions on Brazilian education, 
then, we will discuss some strategies used to qualify the 
insertion of the students of the UFBA Social Work course in 
the internship fields and still , We will present a brief 
reflection on the experience, pointing out some challenges 
to be faced. 

Keywords: Education; Internship; Professional 
Qualification; 

 



 
 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca sistematizar a experiência de implementação do 

projeto “Educação e aprendizagem profissional: estratégias para qualificar a inserção 

das/os estudantes do curso de Serviço Social da UFBA nos campos de Estágio”, 

vinculado ao Programa Permanecer (UFBA), edital n° 01/2016 e à Coordenação de 

Estágio do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia. 

O projeto começou a ser executado em julho do ano 2016 e persegue um 

duplo objetivo: primeiro, propiciar aproximação entre a Coordenação de Estágio e as/os 

estudantes matriculadas/os regularmente no curso de Serviço Social, do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal Bahia (UFBA), para assim conhecermos suas 

necessidades relativas ao Estágio Supervisionado em Serviço Social, às quais 

repercutem na vida acadêmica, visando a sua permanência efetiva. E segundo, 

consolidar a experiência como espaço de formação profissional do assistente social, 

através do estágio curricular obrigatório. 

No curso de Serviço Social, o estágio supervisionado, de acordo com 

Resolução nº 533/2008, do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), constitui um 

momento substantivo no processo de ensino-aprendizagem do estudante, 

possibilitando-lhe contato com a realidade social e oferecendo as condições teórico-

metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas, requisitadas no processo de 

formação profissional comprometida com a defesa dos direitos sociais. Nesse sentido, o 

projeto tem como premissa construir um espaço de reflexão e conhecimento sobre a 

importância do estágio para a formação profissional, além de promover um debate 

sobre as condições e critérios para sua realização.  

        Conforme a Política Nacional de Estágio/ABEPSS (2010) estágio se 

constitui num 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, 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.  



 
 

       Tendo em vista tais considerações, buscamos apresentar neste trabalho 

uma breve contextualização sobre as transformações societárias ocorridas nos últimos 

anos e seus rebatimentos sobre a educação no ensino superior, em seguida 

apresentaremos algumas das estratégias utilizadas para qualificar a inserção das/os 

estudantes no campo de estágio, bem como ampliar a concepção do estágio 

supervisionado, que deve ser visto como o momento fundamental para a formação 

profissional, haja vista que é neste momento que a/o discente inicia o processo de 

apreensão e reflexão sobre a práxis profissional. Na conclusão, será apresentada uma 

breve reflexão sobre a experiência realizada, apontando alguns desafios a serem 

enfrentados para materialização da Política de Estágio do curso de Serviço Social. 

 

 

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE 

ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NA 

INSTITUIÇÃO 

 

Objetivando ampliar nossa compreensão acerca da temática em discussão, faz-

se necessário uma breve retrospectiva histórica das mudanças ocorridas no modo de 

produção capitalista, que resultaram nas transformações societárias que rebatem 

diretamente na educação pública, compreendida aqui como espaço de luta pela defesa 

da formação profissional de qualidade e não mercantilizada. 

Sabemos que as mudanças ocorridas no “mundo do trabalho” exigem do capital 

humano um novo caráter, demanda agora um trabalhador polivalente, cada vez mais 

capacitado, pronto para atender os interesses ditados pelo mercado sob a lógica 

neoliberal, isto é, “de capital humano que se adeque e atenda exclusivamente as 

requisições do mercado. ”  

O processo de ressignificação da educação no contexto das transformações 
responde aos novos requisitos para inserção no mercado de trabalho, a partir 
de interesses claramente definidos, que caracterizam a relação formação e 
mercado de trabalho, a partir das requisições de qualificação da força de 
trabalho difundidas na contemporaneidade nos espaços de formação, no 
próprio campo educativo, que expressam as disputas de interesses 
antagônicos produzidos na sociedade. (NASCIMENTO, 2016, p. 138) 
 

 A educação não foi pauta central na agenda pública dos governantes, “não havia 

interesse em ampliar e expandir a escolarização para as classes subalternas [...] 



 
 
verifica-se que desde o início, o sistema educacional é organizado e estruturado de 

forma excludente e seletiva” (PIANA, 2009, p.59).  

Diante disso pode-se afirmar que o nosso regime educacional é fortemente 

marcado por nossa herança sócio histórica, determinada pela exclusão, tendo em vista 

que a relação de colonização com o Brasil tinha o caráter de exploração. Nesse 

contexto, o sistema educacional brasileiro era um “(...) sistema de ensino que se 

concentrava apenas nas maiores cidades” (SANTOS, 2012, p.58) e, por um longo 

período, contemplava apenas uma pequena camada da população, ou seja, somente os 

filhos das classes abastadas possuíam condições de pagar para terem acesso à 

educação. 

 Contudo, após muitas décadas de luta, a educação consolidou-se enquanto um 

direito previsto em 1988, com a promulgação da Constituição Federal (CF), onde prevê 

que  

 
A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p.143) 
 

  Ao longo das décadas de 1990 e 2000, com as transformações societárias e 

seus desdobramentos nas diversas áreas da sociedade, houve uma ampliação do 

acesso à educação, especialmente no ensino superior, através de apoio governamental 

e de grandes organismos internacionais às instituições privadas de ensino. Com isso, 

este período concede à educação o caráter de mercadoria marcado pelo  

 

deslocamento da verba pública que poderia ser investida em instituições de 
ensino públicas, tanto para a qualificação destas, quanto para a abertura de 
novos campos é direcionado para o setor privado. Traço bem característico da 
mercadificação, nota-se que a expansão do capital em seu estágio financeiro 
se alastra também nos setores geridos pelo Estado, e a tendência da 
financeirização tem trazido consideráveis impactos a qualidade do ensino 
superior brasileiro.” (NASCIMENTO, 2016, p.149) 
 

Nesse contexto, surgem críticas relacionadas à qualidade do ensino, visto que 

há uma disseminação da modalidade de ensino EaD, a chamada educação “fast food”, 

com a perspectiva de “uma reatualização de parâmetros que caracterizaram o modelo 

de formação profissional na lógica capitalista, no sentido de educação voltada para 

qualificação da mão-de-obra com vistas o desenvolvimento econômico” (NASCIMENTO, 

2016, p.136). Logo, “as novas requisições do mundo do trabalho alteram não só as 



 
 
relações de trabalho e educação, mas também projetam mudanças nas instituições 

responsáveis pela formação. ”(NASCIMENTO, 2016, p.136) 

 Sob a lógica neoliberal e diante das novas exigências no mundo do mercado, a 

educação sofreu transformações que contribuíram para uma ampliação ao acesso. 

Porém esse aumento não se deu como um processo de libertação do homem, mais sim 

como uma forma de subjugá-lo e explorá-lo, sob os novos moldes do modo de produção 

capitalista, tendo como centro a mercantilização da educação superior no país.  

Essa mercantilização da educação superior no Brasil vem rebatendo, de forma 

contundente, sobre o momento do estágio curricular obrigatório do curso de Serviço 

Social, diante disso, é necessário realizar a reflexão sobre o processo de formação do 

profissional da/o assistente social, frente a esta realidade educacional marcada pela 

precarização e mercantilização do ensino no Brasil. Isso porque, "a educação deve ser 

compreendida como um direito e não como uma mercadoria, como possibilidade e 

potência na construção de uma nova ordem social" (ALMEIDA, 2013, p.96).  

  Após essa breve contextualização acerca dos rebatimentos das estratégias do 

capitalismo sobre o sistema de ensino superior no Brasil que ocasionou na ampliação 

do seu acesso mercantilizado, fica evidente a necessidade de construir estratégias no 

cotidiano profissional para enfrentar os limites e desafios que surgem diariamente nos 

espaços ocupacionais.  

A desigualdade entre os projetos de formação em disputa, coloca para as 

universidades públicas da Bahia a necessidade de criar mediações coletivas no 

enfrentamento da captação de vagas de estágios curriculares. Nessa perspectiva, foi 

gestada a experiência de implementação do projeto “Educação e aprendizagem 

profissional: estratégias para qualificar a inserção das/os estudantes do curso de 

Serviço Social da UFBA nos campos de Estágio”, vinculado ao Programa Permanecer 

(UFBA), edital n° 01/2016 e à Coordenação de Estágio do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal da Bahia. 

Como dito, o estágio supervisionado no curso de Serviço Social, “é uma 

atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no espaço 

sócioinstitucional” (CFESS, 2008), dessa forma, ele se constitui no momento de suma 

importância na formação profissional da/o assistente social, uma vez que propicia o 

contato com a práxis profissional, e o desenvolvimento dos conhecimentos nas três 

dimensões: ético-politica, técnico-operativa e teórico-metodológica, como forma de 



 
 
refletir sobre a realidade social em que está inserido e sobre a qual irá propor sua 

intervenção.  

Logo, é de suma importância a preparação das/os discentes para que a sua 

inserção e experiência no campo de estágio, ocorra de forma proveitosa e qualificada, 

na perspectiva de que a/o aluna/o, a partir dessas experiências e em consonância com 

outras aprendizagens advindas do processo de ensino, pesquisa e extensão, possa 

desenvolver um caráter crítico-reflexivo necessário para o seu futuro enquanto 

profissional de Serviço Social. 

O projeto “Educação e aprendizagem profissional: estratégias para qualificar a 

inserção das/os estudantes do curso de Serviço Social da UFBA nos campos de 

Estágio”,  é realizado na Coordenação de Estágio do curso de Serviço Social da UFBA, 

a qual possui em sua composição: 01 coordenadora de estágio; 01 assistente social; 01 

servidora administrativa e 01 bolsista. A idealização deste projeto foi resultante de uma 

proposta anterior, executada no ano de 2015, cujo objetivo era conhecer o perfil e as 

demandas das/os estudantes do curso de Serviço Social da UFBA. Após realizar esse 

primeiro levantamento, identificamos uma demanda específica relacionada à inserção e 

preparação prévia das/os estudantes para ingressarem nos campos de estágio. 

            Nessa perspectiva, este projeto promove a realização do cadastramento das/os 

estudantes que ingressarão no Estágio Supervisionado, através de formulário online, 

objetivando conhecer seu perfil, horário disponível para realização do estágio e quais as 

áreas de interesse. As atividades executadas têm o intuito de fornecer um suporte aos 

estudantes do curso de Serviço Social da UFBA, indo desde a divulgação das vagas, 

encaminhamento e preparação para as seleções, informações básicas sobre o campo 

de estágio, até a sua efetiva inserção como estagiário na instituição. Desde o ano 2016 

vem sendo realizadas oficinas com as/os estudantes matriculados em estágio para 

realizar a divulgação das vagas, breve apresentação dos campos de estágio, orientação 

e preparação para as seleções, rodas de conversas com o objetivo de dirimir dúvidas 

sobre o processo de estágio e a documentação necessária. 

 É importante sinalizar que o estágio curricular no Serviço Social é direcionado e 

instituído por leis e regimentos específicos construídos pela categoria profissional que 

visa não só regulamentar a atividade e a sua supervisão como também preza pela sua 

qualidade diante dos valores capitalistas regentes. Portanto, podemos dizer que o 

projeto “Educação e aprendizagem profissional: estratégias para qualificar a inserção 



 
 
das/os estudantes do curso de Serviço Social da UFBA nos campos de Estágio”, 

trabalha com uma demanda observada num âmbito específico institucional, ou seja, na 

UFBA, mas também, se constitui num movimento de defesa do projeto ético-político da 

profissão, pois está buscando formas de enfrentamento às tentativas concretas de 

retração dos direitos sociais. 

Além disso, o projeto contribui para a formação profissional da/o discente 

envolvida/o em sua execução porque propicia o envolvimento no processo de pesquisa 

e investigação, contribuindo com a preparação para a atuação no mercado de trabalho, 

instrumentalizando-a para a sua intervenção profissional. Entre os critérios para a 

seleção da bolsista, priorizamos estudante que já tenha cursado a disciplina Estágio 

Supervisionado I, pois ela já passou pela experiência inicial com o estágio e pode 

contribuir com sua experiência com seus pares, possibilitando uma maior aproximação 

com as/os discentes através do relato de experiência. 

Conforme elucidamos anteriormente, é no cenário de desmonte dos direitos 

sociais no Brasil, com o desemprego estrutural, sucateamento do sistema de ensino 

superior e recrudescimento da precarização do trabalho, que os estagiários estarão 

submetidos. Nesse momento, torna-se ainda mais necessário o debate e a 

problematização das questões relacionadas ao estágio curricular no Serviço Social, 

para que as atividades previstas para esse momento da formação se efetivem e não 

sejam prejudicadas e/ou relegadas diante da atual conjuntura.  

 A execução do projeto ainda está em andamento e como a realidade está em 

constante movimento, será necessário reavaliar e/ou ampliar algumas atividades e 

propostas, especialmente no que se refere ao acompanhamento do estágio não-

obrigatório em Serviço Social. Todavia, almejamos com esse sucinto relato garantir a 

socialização da experiência para fomentar o debate, visando o aperfeiçoamento das 

ações. 

 

   
 
III. CONCLUSÃO 

 

No curso de Serviço social o estágio é uma atividade obrigatória inerente ao 

processo de formação profissional. O principal objetivo do estágio é proporcionar ao 



 
 
estudante, ainda no momento de graduação, uma aproximação com o mercado de 

trabalho e com a prática profissional. É nesse momento da formação que a/o aluna/o 

consegue articular as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa 

da profissão. Este é um momento formativo muito importante e a sua realização deve 

prezar pelos valores éticos-políticos defendidos pela categoria profissional, portanto 

deve “ocorrer em consonância como os princípios ético-políticos, explicitados no Código 

de Ética dos assistentes sociais de 1993, que se constituem como os valores 

norteadores do projeto profissional do Serviço Social brasileiro” (ABEPSS, 2009, p.12). 

Entretanto, com as diversas formas de precarização do ensino superior brasileiro 

e a forte presença do movimento de mercantilização da educação no país, é nítido a 

existência de estratégias capitalistas na perspectiva de enfraquecimento do valor social 

libertador e crítico da educação. E isso tem afetado o processo de ensino, pesquisa e 

extensão das diversas universidades públicas do Brasil. E o estágio curricular em 

Serviço Social constantemente tem sofrido com o contexto socioeconômico e político do 

país, dessa forma, é de grande importância e faz parte da competência do profissional 

de Serviço Social criar caminhos e formas para lidar com a atual conjuntura brasileira na 

perspectiva de defesa de seu Projeto ético-político, prezando pela qualidade da 

formação do assistente social no Brasil. 

 O projeto “Educação e aprendizagem profissional: estratégias para qualificar a 

inserção das/os estudantes do curso de Serviço Social da UFBA nos campos de 

Estágio” tem sido um instrumento de estratégia para dar respostas, ainda que parciais, 

às demandas apresentadas na UFBA e de defesa da formação profissional com 

qualidade. No decorrer do processo de sua implementação nos deparamos com 

diversos limites e entraves para garantir a plena inserção das/os discentes nos campos 

de estágio, contudo, foi possível executar a maioria das atividades previstas no projeto, 

o que possibilitou a qualificação do processo de comunicação entre os sujeitos 

envolvidos no Estágio Supervisionado.  

Sabemos que os desafios ainda são muitos, dentre eles: envolver estudantes, 

supervisoras/es acadêmicos e supervisoras/es de campo nas atividades de ensino e 

extensão que envolvem o estágio curricular obrigatório e não obrigatório, solidificar a 

política de comunicação que garanta as informações necessárias ao conjunto dos 

segmentos envolvidos no estágio; retomar o fórum de Estágio na Unidade; consolidar 

experiências conjuntas de acompanhamento do estágio curricular não obrigatório 



 
 
sensibilizando os assistentes sociais e empregadores de sua equivalente importância do 

estágio curricular obrigatório. 

Reconhecemos, também, que para a concretização desse momento como um 

efetivo espaço de aprendizado, a supervisão exerce um papel fundamental e a Lei nº 

8662/1993, que regulamenta a profissão no Brasil explicita que a supervisão de estágio 

é uma atribuição privativa do Assistente Social. Logo, faz-se necessária a 

conscientização e mobilização das/os supervisoras/es quanto ao seu papel e dever 

perante a formação profissional das/os futuras/os assistentes sociais. 

Concluímos esse breve relato com a certeza de que há muito por fazer, 

salientado  a importância da problematização desta realidade, sendo necessário debater 

e sistematizar estratégias de enfrentamento, em prol da qualidade do ensino e 

aprendizagem para evitar que a lógica do capital seja preponderante no processo de 

formação profissional.  
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