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Curso de Serviço Social 

XIX Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp  

“Defesa da Democracia: Quais estratégias no cotidiano 

do estágio e do trabalho profissional?” 
 

Dia 23/10/2018 - 14h às 17h – Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. 

 

RELATÓRIO 

 O XIX Fórum de Supervisão de Estágio do Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp – foi realizado com um formato inédito – 

estendido aos/as usuários(as) dos serviços – além de estudantes, supervisores/as de 

campo e supervisoras acadêmicas;  contou com a presença de noventa e quatro 

participantes e iniciou-se com a acolhida de todas as pessoas presentes.  

Sua centralidade estava em propiciar a reflexão, debate e possibilidades de 

criar estratégias no cotidiano de estágio e do trabalho profissional na defesa da 

Democracia, frente aos desafios oriundos do atual momento político da realidade 

brasileira, que revelam o recrudescimento de ameaças às liberdades de expressão e da 

garantia de defesa de nossos princípios éticos no interior do trabalho profissional.  

 A dinâmica de trabalho trazia como proposta o debate a partir de uma plenária 

aberta, contanto com a professora Rosangela Batistone como responsável por 

sintetizar as várias intervenções e contribuir com algumas reflexões acerca do atual 

momento político do país, destacando o protagonismo dos profissionais, estudantes e 

cidadãos nesse momento, buscando a construção coletiva de respostas, formas de 

resistência e enfrentamento que não estão dadas, mas que necessitarão serem 

construídas entre todos/as.  

 O encontro contou inicialmente com a exibição do vídeo “Isso não é um 

poema! É um desabafo!” de Arnaldo Antunes, onde o autor descrevia suas 

preocupações sobre o sistema democrático do país, as várias formas de violação aos 

direitos humanos e sociais e afrontas com a liberdade de expressão, cujo intuito foi 

sensibilizar e estimular o debate e a reflexão da plenária em relação ao atual momento 

político vivenciado no país, trazendo como centralizada pensar sobre a questão 

norteadora do encontro: 
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 “Defesa da Democracia: Quais estratégias no cotidiano do estágio e do trabalho 

profissional?” 

 A plenária fez os seguintes apontamentos:  

-- existe uma necessidade muito grande de construir respostas que são coletivas, será 

que as mesmas tem sido coletivas. 

-- entender que as questões dadas são coletivas e que as respostas também são. 

-- indaga-se quantas vezes os profissionais dão respostas coletivas a fatos/demandas 

que parecem ser individuais. 

-- temos um grande desafio em pensar e construir juntos/as respostas coletivas. Se 

reconhecemos que chegamos a esse ponto por meio de trajetórias coletivas, entende-

se que também será pela coletividade que irá se construir respostas e caminhos, os 

quais não estão dados.  

-- o agente público tem um papel em seu campo profissional. É necessário falar mais sobre isso 

e demarcar seu fazer profissional junto aos espaços sócio-ocupacionais que ocupa, tendo o 

projeto profissional do serviço social como referência e que precisa ser demarcado e 

reafirmado nos vários espaços de trabalho.  

-- destacando especificamente a política de assistência social, observamos que o profissional 

centra-se muito na dimensão da atenção/atendimento e prestação de serviço da política, 

mesmo essa política tendo e contando com três dimensões (proteção, vigilância e defesa). É 

preciso fazer uma releitura dos dados, dos indicadores que temos e que produzimos nos 

territórios de modo a avançar para além dos atendimentos cotidianos, mas construir formas 

efetivas de vigilância e defesa da política pública. É necessário qualificar o entendimento sobre 

defesa nas várias áreas, de modo a defender o usuário/cidadão das políticas sociais e não 

culpabilizar o indivíduo e seus familiares. Três destaques que se considera importantes: 

destacar o papel do agente público; o papel do projeto profissional nos espaços profissionais e 

a organização dos trabalhadores em fóruns . 

-- a temática desse Fórum desperta para pensar como o diálogo nos territórios está 

constituído. O resgate de ações que são exitosas permite não cair no fatalismo que está posto 

e precisam ser fortalecidos. O trabalho coletivo e de base precisar ser pontuado, resgatado e 

centralizado novamente e como o serviço social está dialogando e se articulando com os 

movimentos sociais. Não perder de vista a potência que o serviço social tem de dialogar com 

as famílias/pessoas que estão nos territórios, fazer as articulações e diálogos possíveis, não 

perder isso. 

-- importante não esquecer as legislações que embasam nossa atuação profissional. Está na 

gênese e essência da profissão a defesa da democracia, dos direitos humanos. Isso é nossa 

base de trabalho. Não é possível questionar nosso Código de Ética. Nossa profissão tem muito 

potencial, inclusive em ir além do que está posto na política pública. 

-- a rememoração da trajetória dos Códigos de Éticas trouxe a centralizada para pensar a 

importância da defesa da democracia e a trajetória que o serviço social passou para chegar 

onde chegamos e a importância das defesas que faz. Os valores humanos que defendemos 

hoje, pelo Código de Ética de 1993, já constavam em 1986; defendemos a democracia de 

modo, a no mínimo, diminuir o sofrimento humano diante de uma sociedade com tantas 

violações, omissões e injustiças. O momento atual incentiva o que a espécie humana tem de 

pior, então se necessário, junto aos profissionais do serviço social resistentes a defesa da 
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democracia podemos propor a defesa dos direito humanos que já constava no Código de Ética 

de 1986. 

-- os profissionais precisam sair dos seus espaços confiáveis e voltarem-se mais para os 

movimentos sociais, os territórios, “ir para fora”, buscar outros e novos parceiros. Com quem 

se pode contar, sobretudo nesse contexto atual? Quem está do mesmo lado que estamos e 

acreditamos, mesmo em suas diferenças. Destaca-se a importância dos fóruns de 

trabalhadores como espaços para se pensar e construir as estratégias de enfrentamento da 

atual situação  e das condições de trabalho (assédio moral, falta de verbas, precariedade dos 

serviços etc); também lembrar nossas fragilidades como seres humanos, construir 

afetividades. 

-- quem são os usuários do serviço social nas políticas públicas? Em algum momento os 

profissionais olharam para identidade dos sujeitos? Como procuramos entender como o 

sujeito entende esse momento e o que leva pessoas, que são os alvos direitos da extrema- 

direita, a defendê-la e apoiá-la? Nós, enquanto profissionais, erramos na construção de 

identidade do sujeito? Em quem medida e/ou momento? Destaca-se a importância de 

construir a identidade dos sujeitos, o que considera-se ter ficado meio de lado junto as 

políticas públicas e que se entende se grande importância, sobretudo no atual contexto, até 

mesmo como estratégia de resistência. 

-- vivenciamos um momento “confortável” quando a esquerda assumiu o poder no sentido de 

nos ocuparmos mais com a gestão da política e menos com a construção de identidade do 

sujeito. Mas também é importante compreender quem são os profissionais que atuam nas 

políticas sociais. O atual momento coloca para nós a necessidade de nos reinvertarmos, 

conhecer quem é nossa categoria profissional, sobretudo dada a grande diversidade de 

formação, exemplo disso são cursos em EAD que estão muito presentes, num processo de 

“reconceituação”. Necessidade de alterar a realidade dos sujeitos e também da própria 

categoria profissional. 

-- a dupla dimensão do trabalho profissional requer ser requalificada. Temos uma dimensão 

ligada ao nosso atendimento propriamente dito, e outra ligada ao trabalho socioeducativo da 

profissão, o qual se reconhece necessita ser enfatizado para que o sujeito identifique a 

opressão que vivencia, como estamos dialogando com os serviços. Destaca-se a importância 

de construir respostas junto com a população e com objetivos planejados e comuns para 

enfrentar o contexto atual. Devemos fortalecer o caminho da educação política. 

-- esse momento de trocas que estamos vivenciamos é um espaço de resistência e formação, 

são importantes para o profissional. Defender a democracia é defender a liberdade, é 

denunciar a concentração de renda desse país que é desumana, é enfrentar todas as formas 

de preconceito e opressão. Nossas defesas incomodam muita gente, há muitos profissionais 

bons e que lutam cotidianamente pela democracia e pelos direitos humanos. Retomar o 

Código de Ética e a concretude de defesa da democracia é parte do cotidiano profissional, 

quando atuamos com as demandas concretas do dia a dia. Na perspectiva das estratégias, é 

necessário dar visibilidade política, dar voz ao sujeito, algo na perspectiva da coletividades; 

outro ponto é a sistematização de direitos que permita politizar o coletivo; precisamos criar 

alianças com quem se possa contar e defenda os mesmos princípios que defendemos. 

-- destaca-se o olhar para essa realidade e ver o que sobrou; o que estamos fazendo nessa 

realidade; temos relatos de profissionais que tem infringido os valores éticos da profissão, que 

possuem uma incongruência profissional entre nossos princípios e diretrizes e suas práticas 
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concretas e cotidianas. Podemos ter em breve a legalização e legitimação do que já existe: a 

violência e a pobreza, algo que o serviço social, em sua trajetória, tem combatido. 

 A professora Rosangela Batistone em sua síntese e apontamentos trouxe alguns 

destaques: 

-- o fórum tem tido um papel importante para pensar a profissão, as demandas profissionais 

numa perspectiva crítica e de formação. 

-- há uma dimensão política do trabalho profissional, a qual é inerente ao serviço social em 

qualquer direção e/ou tendência que ele teve ao longo de sua história. Essa dimensão, que 

não se confunde com partidária, é política porque incide diretamente na vida dos sujeitos, com 

os quais trabalhamos. Atuamos numa tensão, que é garantir as necessidades da população 

com as quais trabalhamos diante das respostas dadas pelo Estado por meio das políticas 

sociais, isso é eneliminável em nossa profissão. Não é possível defender a democracia 

eliminando essa tensão que existe no âmbito da profissão. Trata-se de uma tensão que não é 

algo apenas do projeto que construímos para a profissão, é uma tensão da realidade que 

vivemos. É uma disputa de projetos societários distintos e é política em sua essência, 

independente de nossas posições político-partidárias.  

-- esse projeto de defesa da democracia é de interesse da população mais atingida pela 

ausência de acessos e direitos, ainda que ela não tenha consciência disso. Nós, em grande 

parte, temos clareza disso, nossas defesas são sim políticas, não significa político-partidária, 

mas são da ordem política, porque todas as relações tem conteúdo político, porque significa 

escolhas, direcionamentos e posições. 

-- o assistente social é parte da classe trabalhadora e por isso também sofre, ainda que de 

modo distinto, os impactos que precarizam as condições de trabalho (precarização, 

polivalência, perda de direitos, formas de opressão, flexibilizações, destituição de sua 

autonomia de trabalho etc). Todo trabalho carrega, por sua vez, a consciência do trabalhador e 

nosso trabalho tem um papel importante, pois atuamos na vida dos sujeitos. Nosso trabalho se 

destina a população que é alvo da destruição da democracia. 

-- nossa profissão é de luta e resistência ao longo de sua história. Fez enfrentamentos para 

colocar seu projeto democrático. Entende que temos uma democracia incompleta e restrita e 

que lutamos por uma democracia ampla, para todos. Uma democracia que possibilite a 

socialização da política, da cultura, economia, acesso aos bens que a humanidade 

desenvolveu. Temos vários direitos e políticas que estão sendo solapados, nós não 

defendemos isso. 

-- já vivemos na resistência ao superar e enfrentar todas as formas de precarização e 

focalização das políticas públicas e retração dos direitos sociais. 

-- a defesa da democracia passa por entender esses processos, entender nossa história, o que 

já fizemos. Não temos “receita” de como defender a democracia. Todas as considerações 

postas trazem sua contribuição, além das reflexões permanentes, formas de organização 

coletivas, não se distanciar dessa realidade de modo a compreender tudo o que está 

acontecendo e refletir sobre as formas de resistência. 

-- formas individuais, coletivas de resistência existem, ainda que elas estejam encobertas, 

massacradas. No miúdo do nosso trabalho, junto com a população com a qual trabalhamos e 

demais parceiros de trabalho, existe formas de resistência. 
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-- o serviço social cresceu muito com a democracia, ainda que ela tem limitações. A profissão 

teve muitos ganhos: teóricos, operativos, mercado de trabalho etc. Construímos 

cotidianamente respostas diante das contradições existentes. 

-- nossa profissão é plural, a sociedade é plural. Reconhece que há projetos societários 

distintos, pois também há projetos distintos no interior da profissão. “O serviço social não é 

uma ilha de consciência num mar de alienação”, citando Mauro Iasi, ou seja, há embates junto 

a categoria profissional. No entanto, a defesa da democracia e o enfrentamento do fascismo 

não é político-partidário é de uma dimensão de civilização. 

-- ou é civilização ou é barbárie. O serviço social no Brasil, na América Latina se coloca do lado 

da civilização, na direção de uma emancipação política da população. 

-- temos um acumulo na profissão que nos coloca na defesa da democracia. Todas as 

intervenções feitas hoje são vindas do cotidiano profissional e mostram que as respostas não 

estão prontas, vamos construir coletivamente, criar as mediações, reinventar as respostas no 

enfrentamento do atual momento. Nossa luta é permanente, mas estamos junto/as! 

Ao final do encontro foi oferecido um lanche a todas as pessoas presentes, encerrando 

as atividades do dia e permitindo a troca e interação entre os participantes. 

 

Agenda dos próximos encontros e atividades no âmbito do estágio 

-- Dia 27/11/18 – Encontro com Supervisores – 17h - 19h – Unifesp.  

 

Avaliação do encontro 

 As pessoas presentes fizeram uma avaliação positiva do XIX Fórum de 

Supervisores. A ficha de avaliação do encontro permitia aos participantes tecerem suas 

considerações acerca da acolhida que tiveram, dos debates e reflexões realizados, as 

sínteses feitas na plenária aberta, o momento de trocas e confraternização final, 

permitindo aos presentes destacarem como iriam sair desse encontro: muito 

motivados; motivados; pouco motivados ou desmotivados.  

 É bastante significativo identificar que as pessoas presentes destacaram que 

saíram muito motivados e motivados, o que contribui por ressaltar a importância 

desses espaços, o papel que os Fóruns de Supervisores cumprem e, de modo especial, 

o formato atípico desse encontro, que buscou agregar forças diversas na reflexão 

coletiva acerca da defesa da democracia, quando o momento atual colocam ameaças 

às liberdades de expressão e da garantia de defesa de nossos princípios éticos no 

interior do trabalho profissional. 

 


