
1 
 

 
 

Curso de Serviço Social 

XX Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp 

 

“A criminalização da pobreza na atual conjuntura e 

as interfaces com a formação e o trabalho 

profissional” 

 
21 de Maio de 2019 – 14h-19h – Universidade Federal de São Paulo – Unifesp – 

Campus Baixada Santista – Rua: Silva Jardim, 136 – Vila Mathias – Santos/SP 

 

 

RELATÓRIO 

 O XX Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp iniciou-se com a acolhida 

dos participantes pela Profª Gisele A Bovolenta, a qual agradeceu a presença de 

todas/os, destacando a importância desse espaço formativo, político-pedagógico, 

sobretudo diante do atual contexto em que a Universidade tem sido alvo de grandes 

ataques ideológicos e com bloqueios orçamentários advindo do governo federal. A 

plenária contava com a presença em torno de sessenta pessoas entre estudantes, 

supervisores acadêmicos, supervisores de campo e pessoas interessadas no debate 

proposto. 

 Logo na sequência, a abertura contou com a apresentação musical realizada 

pelas estudantes Larissa e Ana Paula, do 7º Termo Vespertino, momento muito 

emocionante, mostrando um pouco o talento dos nossos estudantes. 

 A palestra de abertura proposta pelo Fórum veio a calhar com o momento 

político-econômico vivenciado no país, onde temos acompanhamento o aumento do 

empobrecimento da população brasileira e o modo repressivo como suas 

expressões são enfrentadas, em grande parte, pelo Estado Brasileiro, sobretudo a 

partir do recorte de renda, classe, gênero e raça, situação que tem impacto direto 

nas políticas públicas e no cotidiano dos serviços sócio-ocupacionais. 
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 Assim, a temática central “A criminalização da pobreza na atual conjuntura e 

as interfaces com a formação e o trabalho profissional” convocou as pessoas 

presentes a refletir sobre como se expressa o processo de criminalização da 

pobreza e culpabilização do sujeito em face a retração e sucateamento dos direitos 

humanos e sociais, as interfaces e impactos na formação e trabalho profissional, 

sobretudo na atual conjuntura, buscando construir coletivamente estratégias de 

enfrentamento, luta e resistência. 

 As provocações do tema foram feitas pela Profª Andrea Torres, docente na 

Universidade Federal de São Paulo e estudiosa do tema que envolve sobretudo os 

direitos humanos, a justiça, segurança pública e violência.   

 Ela foi contundente ao apresentar o modo repressivo como o Estado enfrenta 

as expressões da questão social, apontando dados preocupantes onde se observa 

que o Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, fazendo da 

prisão inclusive um negócio lucrativo, ressaltando que grande parte dessa população 

é composta por pessoas da classe trabalhadora empobrecida, cidadãos negros ou 

afrodescendentes, de baixa escolaridade, oriundos das rebarbas dos centros 

urbanos. 

 Após as provocações levantadas pela professora, os presentes foram 

divididos em três grupos para refletir sobre duas questões centrais: 

1) Como a criminalização da pobreza se expressa nos territórios? 

2) Quais as possibilidades presentes que se colocam para a formação e o trabalho 

profissional frente a essa realidade? 

 Os grupos tiveram quarenta minutos de debate e depois apresentaram a 

síntese dessas reflexões, por meio de uma pessoa eleita/indicada pelo grupo para 

expor em plenária o debate realizado. 

 Vale ressaltar que houve grande participação das pessoas na atividade 

grupal, demonstrando interesse pela proposta de trabalho e temática abordada. A 

seguir a síntese do que foi debatido nos grupos e apresentado a todos: 

 Em relação a primeira questão: Como a criminalização da pobreza se 

expressa nos territórios? 

-- Sociabilidade capitalista – individualismo – consumismo; 

-- Desproteção; 
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-- Neoliberalismo, enquanto culpabilização das famílias, criminalização do território, 

precarização do trabalho e do ensino, institucionalização; 

-- Observar o “familismo”; 

-- Desmonte e precarização das políticas públicas; 

-- Precarização da prestação de serviços; 

-- Perda de conceitos e metodologia; 

-- Estigma do território produzido por uma sociabilidade capitalista 

-- Submoradias; 

-- Ocupações; 

-- Subemprego; 

-- Questão racial; 

-- Quebra dos vínculos familiares; 

-- Rua como território invisível; 

 Houve ainda a elaboração de uma poesia por um dos grupos: 

 “Quem mora no centro é completamente excluído 

 Os moradores da Zona Noroeste então não são pouco excluídos 

 O Estado não garante direitos básicos de sobrevivência 

 Assim os pobres ficam a mercê das poucas cestas básicas da Assistência. 

 O Código de Ética prevê a dimensão socioeducativa 

 Para tanto é preciso sair do cotidiano e concretizar a ação participativa 

 O usuário nos apresenta a realidade,  

Cabe a nós nos unirmos 

Para rompermos com a consciência de criminalidade”. 

 Em relação a segunda questão: Quais as possibilidades presentes que se 

colocam para a formação e o trabalho profissional frente a essa realidade? 

-- Fomentar a participação popular; 

-- a Universidade e a Comunidade podem ser e construir canais de possibilidades 

diversas; 

-- Territorialização das políticas x desterritorialização da população; 

-- Trabalho em rede; 

-- Compromisso ético-político; 

-- Reaproximação com os movimentos sociais, conselhos de direitos e da 

população; 
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-- Problematizar com os usuários a naturalização das expressões da questão social, 

que são tratadas como “naturais” e não como construção social; 

-- Fomentar a identidade do Serviço Social através dos Planos de Trabalho nos 

serviços; 

-- Potencialidades podem ser fomentadas por meio dos conselhos, rede, orientação, 

articulação política, participação coletiva, dimensão socioeducativa;  

-- Atuar na defesa social a partir de dados do VSA (sujeito coletivo); 

 Por fim, o XX Fórum foi encerrado pela Comissão de Estágio e todas as 

pessoas presentes convidadas para um café comunitário e para assistir a 

apresentação musical de encerramento. 

 A avaliação do XX Fórum feito pelos participantes foi bastante positiva, 

ressaltando a pertinência do debate; possibilidade de (re) ver a prática profissional e 

pensar sobre o processo de formação; a dinâmica de trabalho realizada; o horário do 

encontro e organização do dia; e coloca como desafio atingirmos os estudantes do 

noturno; permitir que outras pessoas tenham a oportunidade de participar desses 

espaços; que a universidade esteja mais próxima dos serviços, movimentos sociais, 

conselhos de direito e da sociedade civil; e que continuemos nos fortalecendo no 

enfrentamento aos desafios do cotidiano de trabalho, ao desmonte e sucateamento 

das políticas públicas, construindo estratégias de luta e resistência, sobretudo face 

ao momento atual, que culpabiliza e criminaliza o cidadão pobre e a pobreza. 
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ANEXO I 

FOLDER DO EVENTO 
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ANEXO II 

CONVITE AOS PROFISSIONAIS, SERVIÇOS E PARCEIROS 

 

Santos, 15.05.2019 

Assunto: XX Fórum de Supervisão de Estágio e Mostra de Estágio 

 

Ilmos. Sras. e Srs. Supervisores/as de Campo  

 

A Coordenação de Estágio do curso de Serviço Social e a Comissão 

Organizadora do XX Fórum de Estágio vêm convidá-las/os para participar do XX 

Fórum de Supervisão de Estágio do curso de Serviço Social da UNIFESP e da 

Mostra de Estágio - campus Baixada Santista, que será realizado no dia 21 de 

Maio de 2019, terça feira, das 14h00 às 18h00, no saguão do Edifício Central, Rua 

Silva Jardim, 136, Vila Mathias.  

O XX Fórum de Supervisão de Estágio traz como temática central “A 

criminalização da pobreza na atual conjuntura e as interfaces com a formação e o 

trabalho profissional”. Importante temática que nos convoca a refletir sobre como se 

expressa o processo de criminalização da pobreza e culpabilização do sujeito em 

face a retração e sucateamento dos direitos humanos e sociais, as interfaces e 

impactos na formação e trabalho profissional, sobretudo na atual conjuntura, 

buscando construir coletivamente estratégias de enfrentamento, luta e resistência. 

 Em anexo, enviamos o convite do evento. 

 Contamos com vossa participação neste dia para enriquecer o debate.  

Atenciosamente, 

 

 

Profª Drª Gisele A. Bovolenta 

Coordenação de Estágio do Curso de Serviço Social 

Campus Baixada Santista – UNIFESP 
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ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO XX FÓRUM 

 

 

XX Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp 

21 de maio de 2019, das 14h às 18h 

Avaliação 

 

Avaliação 
Plenamente 

satisfatória(o) 
Satisfatória(o) 

Parcialmente 

satisfatória(o) 
Insatisfatória(o) 

Acolhida (        ) (       ) (        ) (        ) 

Discussão nos 

subgrupos 
(       ) (        ) (        ) (        ) 

Plenária (        ) (        ) (        ) (        ) 

Síntese (        ) (        ) (        ) (        ) 

Confraternização (        ) (        ) (        ) (        ) 

Saio deste Fórum 
Muito Motivado (a) Motivado (a) Pouco Motivado (a) Desmotivado (a) 

(        ) (        ) (        ) (        ) 

 

Aprendizados 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Desafios 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Propostas 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

LISTA DE PRESENÇA 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Baixada Santista 

Curso de Serviço Social 
 

XX FÓRUM DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE 
SERVIÇO SOCIAL 

MOSTRA DE ESTÁGIO  
“A criminalização da pobreza na atual conjuntura e as interfaces com a 

formação e o trabalho profissional” 

Data: 21/05/2019 
Horário: 14h – 18h 
Local: Unifesp – Campus Baixada Santista – Rua Silva Jardim, 136 – Santos/SP 
 

Lista de Presença 
Nº NOME CONTATO INSTITUIÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


