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RELATÓRIO 

O Fórum iniciou-se com a acolhida aos participantes pela Profª Ana Maria, 

expôs sobre a importância do Encontro que teve por objetivo, “Refletir sobre a 

conjuntura atual e os desafios para o trabalho profissional, possibilitando a 

análise crítica desse processo e a reflexão coletiva de alternativas e limites 

(im)postos no cotidiano de trabalho”. Contamos com a participação de 22 

supervisores de campo, 85 estudantes de graduação e 04 estudantes da pós-

graduação. Num total de 111 (cento e onze) participantes que foram divididos 

em três grupos para discussão das seguintes questões: Quais os desafios 

presentes no cotidiano frente à atual conjuntura de retirada de direitos para o 

trabalho profissional? e Quais as estratégias possíveis a serem formuladas 

para enfrentar esses desafios? Os grupos foram coordenados pelas 

professoras Francisca, Liduína e pela supervisora de campo Dulcilene 

Santiago. Contou com apoio na relatoria das/o alunas/o Carol, Cléverson 

(Ketinho), Luciana, Sandra e da supervisora de campo Márcia Barros. Um 

espaço que possibilitou a troca de experiências, angústias frente ao cotidiano, 

a análise da atual conjuntura que impõe condições precárias de trabalho, mas 

também, de construção de possibilidades para o trabalho profissional. 

Apresentamos a seguir os apontamentos do Grupos: 

Questão: Quais os desafios presentes no cotidiano frente à atual 

conjuntura de retirada de direitos para o trabalho profissional? 

- Sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS) gerando precarização dos 

serviços/atendimento com vistas à privatização; Judicialização para garantir 

acesso à medicação (principalmente as de alto custo), exames, tratamento, 

entre outros. Destaca que demonstra uma perda/descaracterização do 

processo coletivo de garantias que passa a ser individualizado (ação judicial); 

- Os ataques à assistência, a educação e a saúde são resultados da PEC 55, 

aprovada em 2016 (conhecida como PEC do fim do mundo ou PEC da morte) 

que congela os gastos das políticas sociais durante 20 anos;  



- Precarização da prestação de serviços de saúde mental e a pressão vivida 

pelo trabalhador que gera desmobilização das categorias, desorganização da 

classe trabalhadora; 

- Crítica as OS – falta de organização das categorias levam a submissão, 

subalternização profissional;  

- A busca de terceirizar a universidade pública como uma estratégia do governo 

atual. Ataques aos reitores das universidades públicas estão cada vez maiores. 

Tendo como consequência o suicídio do reitor da UFSC (Universidade Federal 

de Santa Catarina), a perseguição a reitora Valéria Correia na UFAL 

(Universidade Federal de Alagoas), não autorização de tomada de posse do 

reitor da UFABC (Universidade Federal do ABC). Cortes na bolsa permanência, 

extensão, intercâmbio que desqualifica a educação; 

- Apoio ao posicionamento dos reitores de Universidades públicas e repúdio a 

opressão; 

- A questão da ideologia nacional dominante (da elite) em relação a oferta de 

universidade pública; 

- Crítica a perda de direitos de alunos/as, corte de gastos, falta de infra 
estrutura,... muitas vezes, inviabilizando a permanência estudantil;  
 
- Construção democrática (voz do estudante) nos campos de estágio. O 
estudante vai para um campo de estágio e não há garantia da bolsa auxílio, 
condição que o deixa precarizado;  
 
- Há chefias que não tem assistentes sociais e o estagiário acaba assumindo 
funções sem a supervisão. Há confusão entre o trabalho e a supervisão;  
 

- Estagiário precisa ser melhor compreendido. Ele não é o ajudante é um 

assistente social em formação, há falta de compreensão dos três sujeitos; 

 

- Necessário uma leitura crítica da precarização dos espaços sócio 
ocupacionais e do trabalho profissional e a necessidade de realizar resistência, 
a partir do projeto ético político do Serviço Social num chamado dentro dos 
espaços que ocupamos; 
 
- A precarização das condições de trabalho e do próprio trabalho do 

profissional, da dificuldade de concretizar ações num ambiente com grande 

falta de estrutura; 

- A retirada de direitos sociais impede ou dificulta o acesso da população; 

-Submissão à realidade de precarização acaba criando ambiente de 

questionamentos sobre ações possivelmente assistencialistas, colocando em 

discussão o real papel do assistente social; 



- Falta de valorização do trabalho dos AS como profissionais, colocando em 

pauta a baixa remuneração porque o profissional faz algo que “qualquer um” 

poderia fazer; 

- Precarização do trabalho profissional caracterizada por falta de condições de 

trabalho, de espaço adequado para atender as pessoas/usuários/as, falta de 

privacidade, intensificação do trabalho seja pelo número de atendimentos, 

horas excedentes com “serviço” sendo levado para o espaço doméstico 

(relatos), demonstrando a sobrecarga de trabalho; 

- Burocracia como grande entrave para o desenvolvimento do trabalho; 

- Falta união de equipes (e de estudantes também) para o enfrentamento, falta 

incomodar mais. Falta participação dos estudantes nas lutas e no movimento 

estudantil, falta ocupar espaços; 

- Demanda de usuários altamente patologizadas, direcionados a tratamento 

psiquiátrico inadequado. Marginalização e exclusão social de indivíduos.  

Estratégia: fechar serviço para casos indevidos até que haja solução dessa 

questão. Mídia e secretarias culpam profissionais pelas falhas; 

- Usuários são culpabilizados/responsabilizados por questões que são da 

Política Pública: da fragilidade da rede de serviços frente as demandas; 

- O papel da mídia na deturpação da ação profissional da/o Assistente Social; A 

mídia e o seu poder dominante de se opor à consciência crítica da população 

(alienação); 

- A questão da extinção de matérias como filosofia e sociologia e a relação com 

a formação do alunado. O papel do SS no “despertar de consciências...”; 

- Sobre dado espaço sócio ocupacional: explanação sobre a rotina, falta de 

estrutura, contratação de colegas para atender as outras cidades da Baixada 

Santista.  E que se garanta o atendimento da profissional apenas em Santos. 

Estratégia para diminuir a carga horária de 40h: judicialização;  

- Privatização das Políticas Sociais e o desmonte dos direitos sociais. 

 

Questão: Quais as estratégias possíveis a serem formuladas para 

enfrentar esses desafios? 

- A partir do sucateamento e privatização da saúde pública há a orientação e 
encaminhamento da população ao serviço da Defensoria Pública como forma 
de terem seus direitos assegurados conforme CF 88 e diretrizes do SUS; 
 
- A necessidade de uma organização e mobilização da categoria para que 
tenhamos respostas efetivas aos cortes de direitos que estamos sofrendo; 
 
- A importância do fórum de supervisão de estágio para aproximação do 
supervisor de campo, estudante e universidade; 
 



- Mais diálogo entre as supervisões campo e acadêmico e estagiário  
 
- A necessidade de discussão sobre o avanço do conservadorismo e as 
alianças que estão sendo feitas com instituições privadas, em outras palavras, 
privatização do serviço público e desvalorização da força de trabalho; 
 
- Fortalecer as mobilizações em conjunto com a ABEPSS, CFESS, CRESS e 
ENESSO que possibilita o fortalecimento como profissional e com os interesses 
dos trabalhadores aos enfrentamentos necessários; 
 
- Entender a luta coletiva como forma de resistência e a necessidade de 
filiação/participação nos espaços que pertencemos, para que juntos possamos 
lutar contra os ataques ao ECA, SUAS, SUS e etc. lembrando a presença do 
ANDES e ADUNIFESP que estavam presentes do fórum; 
 
- A formação continuada é necessária para desenvolvimento profissional com 
excelência e a UNIFESP possui responsabilidades para com seus parceiros e 
comunidade oferecendo cursos de aprimoramento. Destaca-se o curso 
oferecido aos supervisores de campo da UNIFESP, ratificando sua importância 
e qualidade dos debates;  
 
- Ressalta a importância da participação dos Núcleos de Estudo e Pesquisa da 
UNIFESP; 
 
- Estudantes levantam a importância destes espaços e informam a 
necessidade de trazer os estudantes da comunidade local para conhecer os 
espaços da universidade pública e realizar debates críticos visando fortalecer a 
leitura crítica da realidade; 
 
- Há uma preocupação maior com “números e formalização organizacional”, em 

detrimento da qualidade do trabalho e satisfação do usuário. Trabalhadores da 

área social deveriam trazer isso sempre à tona, especialmente nessa era de 

desmonte dos serviços públicos, e o quanto isso desqualifica a prestação de 

serviços (ex. OS); 

- A necessidade de que a qualidade dos serviços prestados à população seja 

pauta de avaliação; 

- Denúncia de que a precarização é geral e não há fiscalização dos locais de 

trabalho por parte do CRESS, visando garantir condições dignas para os 

profissionais. Porém, há também o questionamento do por que, as/os 

profissionais não buscam participar do conselho; 

- Retomar o trabalho de base e da educação popular; 

- Potencializar processos de escuta e de trabalho coletivo;  

- Envolver mais a população na construção dos espaços públicos estatais e 

articular com demais profissões;  

- Articular conjuntamente com os movimentos sociais, população, trabalhadores 
dos serviços;  



 

- Apontam dificuldades do trabalho em rede. Capital humano é forte, estruturas 
são precarizadas. É um espaço possível de articulação do trabalho frente às 
necessidades da população; 
 
- Necessário conhecer a área de trabalho, ter um plano de trabalho para o 

equipamento/serviço. Profissionais estão submetidos ao cotidiano que aliena; 

- Fortalecimento do coletivo dos trabalhadores, discussão em grupos de 

profissionais, criação de espaços de debates para temas que normalmente 

ficam restritos aos espaços de trabalho; 

- A formação das/os A.S. deve priorizar o fomento (ao aluno/a) de lutas, 

militâncias a favor dos direitos; temáticas e segmentos não discutidos e 

aprofundados (Adolescentes em conflito com a lei, LGBTT, mulher, raça-cor,...) 

- Na formação é necessária a aprendizagem sobre fundamentação a partir do 

PEP o que dá concretude a ação profissional; 

- Participação em processos de capacitação e qualificação profissional mas 

também, em espaços políticos, que aprofundem a compreensão e o exercício 

da democracia numa sociedade marcada pela desigualdade social; 

- Superar os desafios do avanço do conservadorismo, da ação moralizante e 

da culpabilização das famílias na formação; 

- Empenho das secretarias das diversas políticas sociais para que as 

discussões existam e que os profissionais possam participar e também, o 

movimento dos profissionais para participação massiva nessas reuniões; 

- Aproximação intersetorial (saúde, assistência, jurídico, universidade) para 

troca de experiências, ideias, estratégias, busca conjunta de soluções para 

todos os setores. Aproximar os serviços e reunir saberes; 

- Pensar coletivamente, mas também individualmente em como é possível 

colaborar, no dia a dia para a luta e busca de estratégias, buscar espaços na 

rotina para que se consiga realizar essas ações;  

- Oscilações externas fazem parte do cotidiano e é necessário manter equilíbrio 

de trabalho + supervisão + desafios e qualidade de vida; 

- No exercício profissional as estratégias são o que dá o ânimo para o trabalho; 

criação de rede de contatos com colegas para trocas, por exemplo; 

- A necessidade do SS frequentar espaços de participação (Fóruns, Conselhos, 

Associações,...) frente à derruição dos direitos sociais; 

- Participação dos profissionais (e alunas/os) nas ofertas de 

eventos/capacitações pelas “mãos” do ABPESS, CFESS-CRESS, ENESSO 

para fazer movimento e crítica (politização); 



- Necessidade de elaboração de Projeto Profissional do Serviço Social em cada 

espaço sócio ocupacional, uma vez que a/o Assistente Social tem 

competências e atribuições que precisam ser classificadas à luz do PEP. 

 
 A partir das exposições dos Grupos foi elaborada uma síntese pela 
Profª Natalia e Profª Ana Maria sendo DESTACADAS algumas questões 
que foram centrais nos diálogos/reflexões/críticas: 
 
- A importância de fortalecer o PEP e a organização de um projeto de trabalho 
profissional comprometido com os interesses/necessidades da população 
atendida; 
 
- Tensionar a pressão para o atendimento por quantidade X qualidade dos 
serviços prestados frente à precarização das condições de trabalho (que 
muitas vezes inviabiliza o trabalho profissional) e o acesso a direitos pela 
população; 
 
- Combater com resistência e estratégias formas de violação de direitos 
presentes no cotidiano, para isso torna-se fundamental a formação continuada, 
crítica e comprometida, numa perspectiva local dos espações sócio 
ocupacionais, mas também, pensada e organizada coletivamente; 
 
- Importância de ocupar os espaços do CRESS/ENESSO/Fort-Suas na busca 
de fortalecer a organização dos profissionais/trabalhadores; 
 
- A importância da participação e envolvimento da Universidade-UNIFESP na 
formação continuada, nos espaços políticos, na divulgação de núcleos e 
grupos de estudos, na organização de espaços para debate e análise de 
questões emergentes na realidade social/ estruturas de poder/ ordem do 
capital; 
 
- A importância e necessidade da organização das/os estudantes; 
 
- Estarmos atentos a processos de desumanização presente no cotidiano que 
leva a uma banalização do sofrimento humano, dos direitos humanos e sociais; 
 
- Importância da análise crítica sobre os processos de retrocesso e perda de 
direitos; 
 
- Fundamental a articulação entre espaço acadêmico e espaço de campo, com 
mais diálogo. Não permitir que a/o estagiária/o vire mão-de-obra barata, 
“cobrindo” o/a profissional; 
 
- A importância de aprofundar/instrumentalizar os processos de intervenção 
profissional frente à conjuntura atual, de regressão de direitos; 
 
- Potencializar os processos coletivos de trabalho. Ampliar e aprofundar o 
trabalho em rede nas políticas públicas; 
 



- Ampliar o trabalho de participação e mobilização popular, em parceria, 
quando possível, com os movimentos sociais. Investir na educação de base. 
Fortalecer os movimentos coletivos; 
 
- Se posicionar na defesa da classe trabalhadora. 
 
As questões relatadas apontadas pelos/nos grupos de discussão, são 
fundamentais e revelam uma consciência e responsabilidade profissional com 
os direitos de cidadania da classe trabalhadora no Brasil. Revelam-se imensas 
fraturas e contradições que precisamos estar atentas/os na efetivação do 
trabalho profissional/ do PEP. 
Foi divulgado o Curso da ABPESS Itinerante e convidados/as a participação, 
ressaltando-se a importância da representação da UNIFESP. Profª Terezinha, 
coordenadora do curso explicou que caso necessário encaminharia ofício aos 
locais de trabalho sobre a representação. Demonstraram interesse, porém 
aguardariam acertos nos locais de trabalho as supervisoras de campo: 

 Ana Zacarão 

 Dulcilene Santiago 

 Aurora Fernandez 
Ao final do encontro, no momento de confraternização foi servido um lanche 
e todas/os foram convidados a participar da mesa de abertura da “Semana do 
Serviço Social – UNIFESP”. 
 
 
 

                                     
 
_______________________________________________________________ 
 

 Leitura sugerida como apoio para o 18º Fórum de supervisão: 
 
Revista Serviço Social & Sociedade n. 130 - setembro/dezembro, 2017. 
– Capitalismo, crises e conjuntura - Virgínia Fontes (p. 409-424) - 
http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.116. 
– Crise do capital e desmonte da Seguridade Social: desafios (im)postos ao Serviço Social - 
Daniela Ribeiro Castilho (et all) (p. 447-463) - http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.119. 
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