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O estágio e a supervisão em Serviço Social têm sido constantemente objeto de 
preocupação para aquelas/es que os consideram partes fundamentais no processo 
de formação acadêmica. Através da realização do estágio, discentes desta 

graduação têm a oportunidade de experenciar o cotidiano de trabalho de Assistentes Sociais 
nas suas mais diversas inserções. Sendo objeto de constantes inquietações, o estágio e a 
supervisão estão passando por um dos seus momentos mais críticos devido à pandemia 
provocada pela Covid-19 que tem assolado o mundo no ano de 2020. É claro que frente ao 
número assombroso de mortes provocadas pelo vírus ao redor do mundo - segundo dados 
da OMS, até o dia 10 de dezembro de 2020, já são mais de 1.500.000 de vidas perdidas 
(OMS, 2020) - tudo assume uma dimensão menor. Contudo, este cenário imprevisível de 
crise sanitária tem confrontado a todas/os com novas formas de sociabilidade, impactando 
as nossas vidas em todas as suas dimensões, sejam estas objetivas ou subjetivas.

É neste contexto de crise sanitária, econômica e social que a categoria profissional de 
Assistentes Sociais aqui da Região Sul vem se organizando para debater e criar estratégias 
de enfrentamento e resistência frente a esta realidade. No atípico ano de 2020, o Fórum 
em Defesa da Formação e do Trabalho de Qualidade da Região Sul promoveu reuniões 
temáticas e ciclos de debates sobre o estágio supervisionado com colegas de profissão e 
estudantes, conseguindo reunir em média 80 participantes em cada uma destas atividades. 
Um dos encaminhamentos tirados nestas ações, foi a realização de um levantamento junto 
às unidades de ensino² para averiguar a situação dos estágios e supervisões durante a 
pandemia. Desta forma, foi constituída uma comissão especial³ responsável pela condução 
desta pesquisa. O objetivo do levantamento foi apreender quais os impactos da crise 
sanitária da Covid-19, no desenvolvimento do estágio supervisionado em Serviço Social, 
considerando as novas condições impostas pelo contexto da pandemia e do isolamento 
social. 

Considerando os dados pertinentes às unidades de ensino situadas no Estado de Santa 
Catarina, 5 das 5 unidades em funcionamento4 responderam o formulário encaminhado. 
Três do total informaram ter tido o calendário acadêmico suspenso por um período, 
contudo, a totalidade afirmou ter aderido ao ensino remoto na ocasião da retomada das 
atividades de ensino. Com relação aos meios de comunicação estabelecidos entre as 
unidades, supervisores acadêmicos e de campo, bem como estagiárias/os, foi mencionado 
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canais como: videoconferências, contatos telefônicos, aplicativos como WhatsApp e 
e-mails. Do total de unidades, 3 informaram ter suspenso por um período o estágio não-
obrigatório, outras 2 referiram à continuidade desta modalidade de estágio. Quanto aos 
estágios obrigatórios, 4 suspenderam por um período e 1 unidade respondeu permanecê-
lo com este suspenso. Com relação às áreas de atuação onde estão sendo desenvolvidos 
estes estágios, a maioria se concentra na Política de Assistência Social, seguida da área 
sociojurídica.

Foi também questionado sobre a modalidade da realização dos estágios (obrigatórios e 
não-obrigatórios). As respostas dão conta de uma diversidade no modo como estão sendo 
realizados: há estágios ocorrendo de forma remota, com as atividades realizadas fora 
dos campos de estágios; estágios ocorrendo com a presença física das/os estagiárias/os 
nos campos e de também forma híbrida. Todas as unidades responderam ter garantida a 
supervisão de campo e acadêmica às/aos estudantes que estão em estágio. A supervisão de 
campo tem ocorrido tanto fisicamente, nos próprios campos, como virtualmente. Já com 
relação à supervisão acadêmica, esta tem ocorrido em sua totalidade, via ensino remoto. 
Por fim, as atividades desenvolvidas pelas/os estagiárias/os neste período tem sido das mais 
diversas, desde ações no âmbito da gestão dos serviços, atividades administrativas, como 
no atendimento direto à população usuária, assim como junto à pacientes contaminados 
pela Covid-19.

Considerando a formação em Serviço Social, este novo quadro vem promovendo um 
redimensionamento no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem no âmbito 
do estágio e da supervisão. Já tínhamos conhecimento da existência de supervisão remota 
nos cursos EAD´s. Contudo, a novidade é a realização de estágio nesta modalidade. 
Sabemos que, por conta das condições sanitárias existentes, a orientação das entidades 
representantes da categoria, seguindo as determinações dos organismos sanitários oficiais, 
é pelo afastamento social e isso inclui a proteção à saúde de estudantes e docentes, pois 
estes não fazem parte das equipes que executam serviços essenciais à população. Este 
levantamento, ainda que seja somente o retrato de um momento, demonstra a necessidade 
de permanecermos atentas/os ao que ainda está por vir, para que este quadro excepcional 
não se torne “o novo normal” pós-pandemia, aprofundando ainda mais a precarização do 
processo de formação profissional.


