
Manifesto em defesa da Educação, da Formação e dos Estágios 

Supervisionados com Qualidade 

 

O VIII Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social do 

Rio Grande do Sul, realizado por meio da Plataforma Google Meet, no dia 

21/06/2021 reuniu estudantes, assistentes sociais supervisores/as de campo e 

acadêmicos/as e representantes dos Cursos de Serviço Social de instituições 

públicas e privadas do RS, com o objetivo de refletir sobre o estágio 

supervisionado em Serviço Social em tempos de pandemia do Covid-19.  

Vimos que diante do agravamento da crise sanitária e do avanço do 

Covid-19, o cenário cotidiano é cada dia mais complexo e coloca profissionais 

e estudantes em situação de grande insegurança. A rapidez com que a 

conjuntura se transforma é um agravante para pensar nas condições do 

exercício de estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório em Serviço 

Social, voltado à garantia da formação com qualidade e considerando o 

compromisso com a manutenção da proteção dos/as envolvidos/as, as 

condições éticas e técnicas, o acesso a equipamentos de proteção individual e 

a vacinação. 

As mudanças recentes no mundo do trabalho para o conjunto da classe 

trabalhadora têm desafiado os/as trabalhadores/as Assistentes Sociais, 

docentes e discentes a compreender esse momento histórico e refletir sobre a 

intervenção profissional frente à temas como: a introdução das tecnologias e 

suas interfaces à manutenção da qualidade do trabalho e estágio; as condições 

éticas e técnicas para o exercício profissional; a preservação da saúde e a vida 

e outros. As adequações para que os/as estudantes acessem o estágio e 

possam concluir sua formação tem desafiado as instituições de ensino superior 

em um debate sobre ofertar, não ofertar e/ou como ofertar o estágio em 

condições de segurança e sem descaracterizar este período imprescindível da 

formação. Qual a melhor forma de conduzir? Remoto, presencial, semi-

presencial? Como desenvolver, com qualidade, crítica e ética, a supervisão 

direta?   



Não há uma resposta única, são múltiplas as ações que as IES foram 

estabelecendo frente às suas demandas e realidades. A incerteza do momento 

requer cautela e ação, mas sem prescindir da direção crítica que orienta a 

formação profissional a partir de seus instrumentos jurídico-normativos. A ação 

que é necessária para estabelecer parâmetros que conduzam dos estágios em 

tempos de pandemia e a cautela para que esses sejam realizados na 

perspectiva da experiência profissional respeitando os pressupostos éticos e 

técnicos exigidos para uma atividade desta natureza, conforme prevê nosso 

Projeto Ético-Político profissional.  

As reflexões e os debates construídos coletivamente no VIII Fórum 

Estadual de Supervisão de Estágio demonstram a capacidade crítica e o 

compromisso profissional, considerando o chão concreto da realidade que 

incide no campo da formação e do trabalho em Serviço Social. Resultam dessa 

construção pontos a serem debatidos e aprofundados pelos/as protagonistas 

do desenvolvimento dos estágios (estudantes, supervisores de campo e 

acadêmicos/as) em conjunto com as coordenações de estágios, coordenações 

de cursos e gestores/as das instituições – além das entidades representativas 

de nossa profissão.  

Reconhecemos como emergente a realidade da educação superior no 

Brasil, com a retomada de um projeto radicalmente neoliberal. A educação 

superior vem há algum tempo passando por transformações em direção ao 

aprofundamento da privatização, mercantilização e aligeiramento - processo 

que tem se acirrado no contexto de pandemia pela Covid-19. As contradições 

do capitalismo, revigoradas no atual período, tem encontrado soluções para 

sua crise que desembocam no extremo autoritarismo, conservadorismo, 

intensificação das formas de exploração e dominação e desprezo à 

democracia, sendo uma das estratégias o ataque à universidade pública, 

gratuita e crítica. Prescindindo da qualidade e do investimento na ciência, o 

sucateamento da educação tem sido tratado como inevitável, o que se agrava 

pela imposição de isolamento físico como prevenção ao contágio pela Covid-

19. Para além da frágil educação ofertada pelas instituições de ensino superior 

privadas, sejam à distância ou presencial, também as universidades públicas 

estão submetidas aos desafios de implantar o Ensino Remoto Emergencial que 



se apresenta como estratégia emergencial, todavia, marcada por profundas 

contradições, incluindo as efetivas condições de ingresso e permanência 

dos/as estudantes. 

Nesse contexto, manifestamos posicionamento e adesão às pautas de 

luta em defesa de um projeto de Formação com qualidade em Serviço Social. 

Sabemos que diante da defesa de um projeto de profissão radicalmente crítico 

ao capitalismo, a formação em Serviço Social não está imune aos desafios que 

assolam a educação superior em todo o país. No entanto, a defesa científica do 

legado do Movimento de Reconceituação, por meio de discussões e 

construções coletivas, é ferramenta indispensável à manutenção da qualidade 

e da direção do Serviço Social brasileiro. Nesse sentido, precisamos reafirmar, 

no âmbito normativo, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, a Política Nacional 

de Estágio (PNE) e a Resolução CFESS nº 533/2008, evitando a alteração de 

projetos pedagógicos de curso que caminhe no sentido da flexibilização da 

formação, o que incidirá estruturalmente na constituição de um perfil 

profissional crítico, investigativo e interventivo, comprometido com a construção 

de um projeto societário emancipador. É momento de reforçar a 

indissociabilidade entre trabalho e formação, teoria e prática, supervisão de 

campo e supervisão acadêmica, observando as condições éticas e técnicas 

que permitam a continuidade de certas atividades, priorizando a defesa da 

vida. Ademais, não se pode perder de vista que o ensino remoto obrigatório é 

uma ferramenta a ser utilizada estritamente de forma emergencial, portanto 

excepcional, o qual deve ser constantemente avaliado acerca dos seus 

impactos no processo de ensino aprendizagem. 

É fundamental firmar o compromisso e as bandeiras de luta voltadas à 

manutenção da qualidade da formação. Nessa direção é imprescindível a 

defesa do trabalho e da formação com qualidade em Serviço Social; garantia 

de condições éticas, técnicas e sanitárias adequadas ao exercício profissional; 

oferta de estágio com segurança aos/as trabalhadores/as e estudantes 

(vacinação, EPIs); posicionamento contrário à flexibilização ou substituição da 

experiência de estágio por atividades de horas complementares, ou qualquer 

outra estratégia que ponha em risco a finalidade dos estágios, conforme 

previsto das Diretrizes Curriculares e Política Nacional de Estágios. Igualmente 



necessário o fortalecimento e participação em espaços em defesa da formação 

e do trabalho com qualidade em conjunto com outras áreas profissionais 

(fóruns, atividades formativas conjuntas); fortalecimento das atividades em 

tríade; fortalecimento das instâncias internas e deliberativas das IES 

(comissões, GTs), com a participação de estudantes e profissionais; articulação 

de estratégias coletivas e encaminhamentos entre as entidades da categoria e 

instituições de ensino; atualização da pesquisa da ABEPSS (monitoramento 

das condições e oferta dos estágios no RS); posicionamento contrário ao 

apensamento para alterações do PPC sobre a pauta do estágio e a defesa da 

autonomia estudantil, profissional, docente e institucional (IES e campos de 

estágios), alinhada aos valores e princípios constitutivos do projeto ético-

político profissional. 

 Nossa agenda de lutas para o próximo período priorizará: organização e 

fortalecimento dos fóruns locais de supervisão de estágios; realização de 

atividades formativas de forma conjunta entre as entidades representativas da 

categoria (ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO); articulação permanente com 

a Comissão de Orientação e Fiscalização objetivando intensificar o 

acompanhamento e orientação quanto aos estágios; posicionamento 

permanente em defesa da formação com qualidade em Serviço Social; 

articulação e atividades em conjunto com o Fórum Regional em Defesa da 

Formação e do Trabalho Profissional com Qualidade em Serviço Social, em 

conjunto com os estados de SC e PR; promover o debate e ações em defesa 

da Lei 12.711/2012 - Lei de Cotas; recomposição de um grupo articulador com 

a participação de representantes das instituições de ensino e das entidades 

representativas  da categoria.  

Além disso, o VIII Fórum Estadual de Supervisão de Estágio do Rio 

Grande do Sul, explicita adesão e apoio a todas a lutas da classe trabalhadora 

no atual período, sendo essa a principal forma de assegurarmos nosso direito 

básico a educação no Brasil e também nosso direito a vida, saúde, vacinação, 

emprego, renda e moradia.  

Pelo histórico compromisso ético com a formação e com o trabalho 

profissional! Pelo direito à vida, saúde, vacinação, emprego e moradia! Pelo 



exercício de estágios éticos, seguros e com qualidade! Contra qualquer tipo de 

retrocesso à formação em Serviço Social e à Educação brasileira! 

 

VIII Fórum Estadual de Supervisão de Estágios em Serviço Social do Rio 

Grande do Sul 

21 de Junho de 2021 

 

 


