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Resumo: O referente artigo é resultado de pesquisa bibliográfica acerca da formação 
profissional na conjuntura atual de crise do capital, tendo em vista que os rebatimentos da 
mesma perpassa todos os setores, sejam eles de origem política, econômica, social e/ou 
cultural. Sendo assim, o objetivo central deste trabalho é apontar algumas tendências da 
formação profissional do Serviço Social nesta conjuntura, observando o processo de 
privatização/terceirização e a parceria público–privado que tem fortalecido um perfil 
profissional que se adeque as constantes mudanças no mundo do trabalho, intensificando 
assim, o imediatismo na prática profissional.  
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Abstract: The related article is the result of bibliographic research on vocational training in 
the current situation of crisis of capital, given that the repercussions of that pervades all 
sectors, be they political, economic, social and / or cultural background. Thus, the main 
objective of this paper is to show the trends in vocational training of social work at this 
juncture, watching the process of privatization / outsourcing and public-private partnership 
that has strengthened a professional profile that fits the ever-changing world of work , thus 
enhancing the immediacy in professional practice. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A crise atual do capital tem implicações no mundo do trabalho, na educação formal, nas 

profissões e na sociedade como um todo.  Baseando-se no desmonte do maquinário estatal, 
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consequentemente, no desmonte dos direitos sociais, o Estado entra em um processo de 

contrarreforma para a classe trabalhadora, sob a luz do modelo neoliberal. 

Seus rebatimentos são expressivos na educação, fazendo com que a mesma seja 

mercantilizada pelo mercado, tornando-a um ambiente propicio para obtenção de lucro. 

Nesse sentido, a educação passa a se tornar mercadoria, e a universidade pública, laica e 

de qualidade abre espaço para um processo de privatização/terceirização. 

Os reflexos desses desmontes da educação se mostram presentes na formação 

profissional, com a desconstrução do tripé ensino-pesquisa-extensão, cujas universidades 

fortalecem apenas o ensino, resultando em uma formação incompleta e em um perfil 

profissional tecnicista e imediatista.  

Um perfil profissional pautado na demanda imediata, no “aqui e agora”, na qual não 

existe um estudo para além dos muros da aparência. É, por isso, que apontaremos no 

decorrer do artigo algumas das atuais tendências da formação profissional diante da crise 

orgânica do capital. 

Portanto, diante desse cenário, faz-se de extrema importância aprofundar a discursão 

sobre tal realidade, na perspectiva de reivindicar uma qualificação profissional que contraste 

com a lógica neoliberal de mercantilização do ensino e formação apenas para o mercado, e, 

sobretudo, que se articule em prol de um novo projeto societário que ultrapasse os limites do 

capitalismo. 

Para isso realizamos um estudo sobre a formação profissional, na conjuntura atual de 

crise do capital, e tem como objetivo central apontar algumas tendências à formação 

profissional do Serviço Social nesta conjuntura, a partir do método crítico dialético 

analisando a temática em sua totalidade, particularidades e singularidades, a metodologia 

de pesquisa utilizada trata-se de uma revisão bibliográfica a fim de analisar a discussão de 

alguns autores acerca do tema, na perspectiva de contribuir para produção intelectual neste 

âmbito.  

 
2. APONTAMENTOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM UM CENÁRIO DE CRISE 

DO CAPITAL   

 As crises do capital repercutem mundialmente os traços mais diversificados da 

precarização da vida e do trabalho. Na atual conjuntura, vivenciamos o acirramento da 

luta de classes, com a superexploração da força de trabalho tendo em vista o 

desemprego estrutural, a redução dos direitos sociais, a reformulação e a focalização 



 

das políticas sociais a partir de uma perspectiva neoliberal que diminui o Estado para a 

classe trabalhadora e flexibiliza os direitos sociais por meio de reformas neoliberais de 

cunho contrarreformista (BEHRING,2007).  As autoras Guimarães e Rocha (p, 24, 2008) 

pontuam que:  

Esta crise determina as condições no mercado de trabalho, principalmente na 
correlação de força entre capital x trabalho. Os trabalhadores do sistema capitalista 
ficaram a mercê das oscilações da forma de gestão do mundo do trabalho, ou seja, 
[...] aumento da precarização das condições de trabalho, desregulamentação de 

direitos trabalhistas e flexibilização do trabalho no modelo neoliberal. 

Diante disso, a primeira tendência importante a pontuar sobre os impactos da crise do 

capital sobre a formação profissional das profissões, é que para se reestruturar da crise 

atual, a lógica do capital demanda um perfil profissional que responda favoravelmente 

a flexibilização da economia e do mundo do trabalho. Esta crise é oriunda da crise estrutural 

do capital iniciada na entrada dos anos setenta, que levou ao fim do modelo de Bem-estar 

social e que se perdura até os dias atuais. Uma crise do capital global que afeta não apenas 

o seu aspecto financeiro/monetário, mas todas as suas dimensões fundamentais, colocando 

em questão sua viabilidade como sistema reprodutivo social (PIMENTEL, 2012).  

O perfil de trabalhador requerido nesse quadro de competitividade, é aquele que 

consegue se adaptar as constantes mudanças e as situações cada vez mais precárias  de 

trabalho, intensificando assim, o individualismo e imediatismo de sua ação profissional.  

Resultando, portanto, em um trabalhador que seja polivalente e que se sinta parte da 

empresa, posto às modificações nos sistemas de gestão da força de trabalho, 

caracterizadas pela flexibilidade dos processos de trabalho, o novo perfil de trabalhador 

articulado à dinâmica do mercado e suas requisições, cada vez mais “qualificado” e 

especializado sob a égide neoliberal – de formação simplificada e mercadológica. Nessa 

conjuntura, para Guerra (2010) o trabalhador que tem se mantido no mundo do trabalho 

“não é aquele que oferece resistência à precarização e perda de direitos, mas o que apesar 

delas ainda se mantém”.  

A empregabilidade no contexto do desemprego estrutural, contraditoriamente, é tida 

como responsabilidade dos trabalhadores. Ao invés de políticas públicas de emprego, os 

trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado de trabalho são responsabilizados 

pela sua “incompetência” ou baixa qualificação profissional. Nesse sentido, muitos aderem a 

cursos de curto prazo, tecnicistas e sem qualidade como tentativa de se “qualificarem” para 

o mercado, o qual a cada dia torna-se mais competitivo e exigente. A ideologia dominante 

apregoa que há vagas para todos, e se há tantos trabalhadores desempregados, é porque 

estes não tem a qualificação mínima necessária para ocupar estes espaços.  



 

Este mesmo quadro apresenta-se no exercício profissional dos assistentes sociais. É 

notável a inclusão de assistentes sociais em cursos de cunho instrumental, sem qualidade, 

com o fim apenas de acumular certificados ou se submeter às exigências do espaço sócio-

ocupacional em que estão inseridos. Observa-se ainda, o aumento de profissionais que 

possuem mais de um vínculo de emprego, bem como a inserção em duas ou mais políticas 

sociais, a rotatividade no emprego, a instabilidade, a jornada extensiva, além 

do sobretrabalho, no caso das mulheres.  

Outras tendências que se apresentam são a terceirização, sob os trajes da assessoria, 

o empreendedorismo e a desagregação profissional – quando há modalidades diferentes de 

contratação e salário em um mesmo espaço laboral. A exigência do cumprimento de metas 

quantitativas – aumentando a competitividade entre os profissionais –, a descontinuidade do 

exercício profissional – com o aumento dos plantões, incentivando iniciativas pontuais – e 

a “exponenciação das expressões da questão social”, sendo tratadas como questão moral e 

policial.  

Não é arbitrário o surgimento de intervenções pontuais, automizadas e isoladas dos 

assistentes sociais junto às famílias, como as práticas terapêuticas, ações de 

responsabilidade individual ou social e requisições de práticas clínicas, presente na gênese 

conservadora da prática do assistente social. Isto porque a intervenção do assistente 

social não desvela os seus fundamentos, ou seja, não revela de imediato a metodologia 

utilizada no seu fazer profissional. Ao contrário, na imediaticidade do cotidiano a tendência é 

considerar apenas os resultados e realizar intervenções que concebam o indivíduo de forma 

isolada, responsabilizado-o pelo seu suposto sucesso ou fracasso.  

Esse cenário retira da educação a condição de direito social e a coloca como 

mercadoria, pois de acordo com Pinto (2007), a proposta dos governos para a educação, 

bem como para outras áreas que compõe o sistema de proteção social no país, põe em 

questão a noção do direito social, porque o projeto de governo para a educação superior e o 

conjunto de contra-reformas, como o sindical, trabalhistas, sanitárias e a previdenciária, têm 

um só eixo: a diluição da fronteira entre o público e o privado. Consonante a isto, Amaral 

(2007, p. 26) salienta “[...] os mecanismos e práticas que já vêm sendo operados na esteira 

dessas “contra-reformas” educacionais dotam a formação, de uma maneira gera, de um 

caráter instrumental, tecnicista, imediatista e fragmentário”.  

Nesse sentido, o Estado vem adotando medidas repressivas de criminalização da 

pobreza e repressão dos movimentos sociais, reduzindo o enfrentamento das expressões 

da questão social a programas de combate à extrema pobreza, com 



 

a assistencialização das políticas, ao mesmo tempo que as mercantiliza e/ou privatiza. É a 

lógica da volatilidade e imediaticidade subordinando os processos sociais à lógica 

instrumental.  

A formação profissional envolta nesta conjuntura só pode ser analisada dentro da 

relação público/privado em que se insere o formato atual da educação superior no 

Brasil. A universidade que deveria ter como valores de referência a relevância dos seus 

conhecimentos para a sociedade, acaba incorporando os valores do mercado, orientando-se 

pela quantidade, tempo e custo do que se produz. Por sua vez, isto se acentua com esse 

processo de reforma do Estado dos últimos anos, conforme os apontamentos de Chauí 

(2003, p. 5): 

[...] a mudança sofrida por nossa universidade pública nos últimos anos, 
particularmente com a reforma do Estado realizada no último governo da República 
[...] essa reforma, ao definir os setores que compõem o Estado, designou um desses 
setores como setor de serviços não exclusivos do Estado e nele colocou a 
educação, a saúde e a cultura. 

Logo, nesse cenário de mercantilização e privatizações, a política educacional deixou 

de ser prioridade do Estado, passando a ocupar o âmbito dos serviços não exclusivos. O 

que deveria ser concebido como responsabilidade do Estado e direito dos cidadãos passou 

a ser concebido como um serviço, e este que era considerado serviço público passou a ser 

considerado um serviço que pode ser privatizado (CHAUI, 2003).  

A formação profissional na lógica do mercado configura-se como estratégia de (re) 

produção de capital humano qualificado para a manutenção e/ou reestruturação do sistema, 

em que as universidades por vezes tornam-se as unidades de formação massificada desse 

contingente.  Sguissardi (2009, p. 162) fomenta que: 

 

A crise do Estado do bem-estar e do Estado desenvolvimentista tanto nos países 
centrais como nos da periferia, marca o início talvez do dilema para a universidade 
estatal e pública na modernidade: e diante dos constrangimentos econômico-
financeiro e da nova concepção da economia, de Estado e dos direitos ou serviços 
públicos ver-se identificada como bem público ou privado/mercantil. 

 

A adequação significativa da Política de Educação do país nos moldes 

mercadológicos intensificam as medidas governamentais que servem de suporte para as 

grandes empresas privadas de formação – as organizações de ensino – enquanto se assiste 

o desmantelamento das instituições estatais de educação, nos diversos níveis e 

modalidades, sobretudo, o ensino superior nas universidades públicas. Como explicita 

(Germano, 2001) o processo de reforma do Estado desencadeado no contexto da 



 

globalização e neoliberalismo tem repercutido seriamente nas universidades públicas de 

vários países.  

A tendência da privatização do ensino é evidenciada pelos multiformes mecanismos 

de avanço do setor privado na educação superior, sobretudo, nas ultimas décadas, de 

acordo com Amaral (2007, p. 16): 

São inúmeras as formas de desregulamentar e liberalizar o setor 
privado para que ele se expanda sem constrangimentos e riscos. 
Nesse sentindo tem sido favorecido por iniciativas e mecanismos que 
dão cobertura aos seus empreendimentos, a exemplo de isenção 
tributária, isenção de contribuição previdenciária das filantrópicas, 
isenção do salário educação, financiamento de alunos carentes, via 
programas focalizados [...] 

Além disso, prioriza-se que a formação siga as orientações do Banco Mundial, cujo 

critério de avalição é a “democratização do ensino”, ou seja, a expansão de vagas, ainda 

que essa expansão seja por meio de instituições de ensino precarizadas e sem qualidade.  

A reforma da educação superior do governo Lula é exemplo dessa vinculação às 

orientações dos organismos internacionais e da lógica do mercado, destacando-se 

pelo Prouni (Programa Universidade para Todos), o Sinaes (Sistema de Avaliação do 

Ensino Superior), o Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), o Fies 

(Fundo de Financiamento Estudantil), a Lei de Inovação Tecnológica, as Parcerias Público-

Privadas, bem como o decreto que normatiza a educação à distância e as medidas para a 

educação profissional, conforme os autores Lima, Prado e Novaes (2011, p. 6) destacam: 

A segunda geração da contrarreforma foi levada a cabo pelo governo Lula da Silva, 
a despeito da grande expectativa criada em torno de sua vitória eleitoral. Um 
conjunto de medidas legais e institucionais foram implementadas: a instituição dos 
SINAES; a regulamentação da oferta da educação à distância; a institucionalização 
das parcerias público privado; a instituição do PROUNI e do REUNI; a consolidação 
do ENEM, entre outras. Tais medidas, aparentemente independentes, pois 
realizadas de forma fatiada, iam compondo o mosaico da contrarreforma.  

 
Tais programas massificam o processo de precarização do ensino. Uma vez que, a 

expansão das vagas nas universidades públicas sem condições adequadas, a começar pela 

infraestrutura precária, acarretam problemas sérios. Muitas vezes não há provimento de 

concursos públicos para  docentes e pessoal técnico-administrativo, sobrecarregando os já 

empregados.  As  salas de aula são superlotadas, os laboratórios são escassos e as metas 

quantitativas são priorizadas em detrimento da qualidade. Este último pode ser visto 

claramente no privilegiamento do ensino em prejuízo da pesquisa e da extensão, como já 

apontamos aqui. 



 

Faz-se oportuno ressaltar a necessidade de romper com a visão endógena da vida 

universitária, e isto implica um retorno à sociedade, do conhecimento adquirido e construído 

nestes espaços de formação, a valorização da inter-relação do ensino, pesquisa e extensão 

que caracteriza a universidade, para além de uma organização de formação superior, a 

universidade é espaço de produção intelectual, cultural e crítica, onde se faz ciência e se 

produz conhecimento, todavia, a perspectiva de formação mercadológica limita a produção 

do conhecimento, ao mesmo tempo em que re (produz) um saber utilitarista pragmático, sob 

as regras de necessidade do mercado.  

 

2.1 As tendências da privatização do ensino e suas inflexões à formação em Serviço 

Social  

O panorama abordado aponta significativos desafios à formação profissional na 

contemporaneidade, tal conjuntura consubstancia, entre outras, esta tendência de expansão 

do ensino superior privado em diversas áreas do conhecimento.  

O Serviço Social como profissão especializada na divisão social e técnica também é 

perpassada pelos tensionamentos da crise do capital que traduzem inflexões á formação e o 

exercício profissional. Os anos de 1990 são emblemáticos na trama dos reajustes da política 

educacional nos moldes privatistas, e sua operacionalização que se consolida 

massivamente nas décadas posteriores. Conforme pontua Amaral (2007, p. 18): 

É possível observar, ainda, a expansão dos cursos de Serviço Social na segunda 
metade da década de 1990 refletindo a política de expansão pela via do privado, 
estimulada pelo Estado brasileiro. Considerando que a poítica para educação 
superior que vem sendo implementada pelo atual governo anterior, é possível 
afirmar que a tendência parece ser a de aprofundamento do processo de 
privatização dessa nível de educação pela via da diversificação institucional.  

Esta diversidade apontada pela autora contempla as modalidades, presencial e a 

distancias, de instituições de ensino públicas e privadas, esta ultima, apresenta o maior 

índice de expansão, de acordo com os dados apontados por Amaral “totalizando esses 

valores nas ultimas três décadas (1976-2006), foram criadas no Brasil 5 (cinco) IES públicas 

e 51 (cinquenta e uma privadas), perfazendo uma razão de quase dez IES privadas para 

cada IES pública criada. (2007, p. 18). 

O aumento dos cursos a distância se constitui como outra expressão da precarização 

da educação e da formação profissional em Serviço Social. Estes cursos promovem 

o aligeiramento da formação, contem material sucateado, de má qualidade e de conteúdo 

meramente instrumental.  



 

Observando-se  

Na área do Serviço Social, dos 217 cursos de graduação presencial existentes no 
país, em 2006, 80% ou 173 deles pertenciam ao setor privado e 20% ou 44 daquele 
total, ao setor público. Em 1994, existiam 72 cursos dos quais 34% ou 25 destes eram 
públicos e 47 ou 66% eram particulares. Comparados os dois censos realizados pelo 
MEC/INEP nos períodos indicados, o aumento dos cursos pagos na área a 268% 
(ABREU; LOPES, 2007 apud KOIKE, 2009, p. 6).  

 
Portanto, este cenário do ensino superior brasileiro, atualmente, parametrado pelos 

inúmeros tensionamentos que comprometem a qualidade da formação pública em destaque 

– a privatização do ensino e a intensificação da modalidade de ensino a distância – 

manifesta seus reflexos para a formação em Serviço Social: inclusive a categoria 

profissional suscitou críticas a essa metodologia das EaDs com a campanha, “Educação 

não é fast food: diga não à graduação a distância em Serviço Social”, com relação a 

produção mercadológica de ensino e o aligeirado processo formativo.  

Esse tipo de formação forja um perfil profissional adequado à lógica da banalização e 

precarização do ensino, rompendo com os princípios básicos de qualidade, rigorosidade, 

publicidade e gratuidade priorizados no Serviço Social.  Visto que, estas condições 

precarizadas de ensino possivelmente repercutirão na qualidade da atuação profissional. 

Qualidade esta, que contrasta com a lógica de formação para o mercado, e que reivindica a 

qualificação profissional em Serviço Social vinculada ao compromisso da categoria com a 

qualidade dos serviços prestados aos usuários, a defesa dos direitos sociais e humanos, e a 

afirmação do seu Projeto Ético-Político. 

O trabalho docente – que também faz parte do espaço de trabalho do Assistente 

Social – sofre fortes impactos dessa conjuntura. As instituições privadas são marcadas 

pelos contratos temporários, a rotatividade, a instabilidade, a redução dos encargos 

trabalhistas e a desresponsabilização dos empregadores pelo pagamento dos direitos 

trabalhistas. Nas instituições públicas, a precarização se acentua em variados graus e 

intensidades, podendo ser visualizada pela nova configuração da educação universitária, 

que busca eliminar o regime único de trabalho, concursado e de dedicação exclusiva; 

simplificar os processos de compras, prestação de contas e gestão financeira; adaptar os 

currículos de graduação e pós-graduação às demandas das empresas locais e por fim, 

separar a docência da pesquisa, deixando a segunda a cargo de centros autônomos 

(CHAUÍ, 1999, apud GUERRA 2010).  

A pós-graduação também tem sido porta de entrada para a privatização e para os 

interesses do mercado. O que deveria ser um caminho para qualificação de formação 

permanente, tem se tornado uma forma de complementar os salários dos professores 



 

e  ser fonte de recursos para pagamento de bolsistas que ocupam lugar do pessoal técnico-

administrativo (GUERRA, 2010).  

Temos então que as tendências da qualificação profissional na crise do capital 

apresentam-se dentro do processo – da flexibilização dos contratos de trabalho e perdas de 

direitos, o acirramento do desemprego e do emprego precário, a competitividade do 

mercado de trabalho, a intensificação da modalidade informal, a terceirização, e as novas 

formas de empregabilidade precárias; e como resultante, sobretudo, – da ressignificação do 

ensino – mercantilizado – privatizado –, do sucateamento das universidades, e da formação 

na lógica produtivista de mercado. Logo, estes aspectos sinalizam a relevância de 

aprofundar as investigações e os debates da categoria acerca da formação – “torna-se 

imperativa a necessidade de pesquisar os impactos da Política de Educação, especialmente 

os da Política de Educação Superior nos cursos de Serviço Social” (AMARAL, p. 27, 2007). 

A formação, a inserção no mercado de trabalho e o exercício profissional do 

assistente social nos diversos espaços sócio-ocupacionais é atravessado por essas 

tendências. E isto implica a necessidade de construir estratégias de enfretamento a 

problemática do ensino na atualidade, e sobretudo, a particularidades da formação em 

Serviço Social. Nessa perspectiva, a partir das pesquisas neste âmbito, Amaral (2007,p. 28) 

também elucida: 

O que se tem no horizonte, em face das descobertas da Pesquisa, é a necessidade 
de avançar nas lutas e articular resistências, ou seja, que a Associação Brasileira de 
Ensino Pesquisa consiga mobilizar e articular as Unidades de Ensino em torno de 
uma agenda que reafirme as Diretrizes Curriculares construídas pela ABEPSS e 
rechace as iniciativas para reconfigurá-las no bojo do REUNI denunciando os 
mecanismos de expansão desordenada do ensino privado e mercantilista e também 
a massificação do ensino a distância. 

Ressalta-se que os desafios postos ao Serviço Social nesta conjuntura de crise estão 

mais adiante da problemática deflagrada no ensino superior brasileiro e a precarização das 

condições do exercício profissional, defronta-se também com os desafios endógenos da 

profissão, perpassam sua trajetória sócio-histórica e os diversos perfis teórico-prático e 

ético-políticos adquiridos pelos assistentes sociais em cada circunstância e época. Contudo, 

o atual Projeto Ético-Político hegemônico da profissão, construído historicamente, defende 

um perfil profissional qualificado, crítico e ético.  

Assim, a profissão tem um rumo, uma direção social e política, e “esse rumo ético-

político requer um profissional informado, culto, crítico e competente” (IAMAMOTO, 2007, p. 

79). Neste sentido, a categoria de assistentes sociais brasileira tem um Projeto Ético Político 

em disputa, e está em defesa dos direitos sociais e humanos das classes populares e de 



 

todo e qualquer sujeito social que resiste a violação de direitos, e se inscreve na luta pela 

emancipação humana na perspectiva da construção de uma outra sociabilidade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do quadro de transformações implementadas pelo Capital na educação, a fim 

de reverter à queda da taxa de lucro e criar condições para intensificar a exploração da força 

de trabalho, observa-se a acentuação da lógica instrumental, pragmática, individualista e 

competitiva, que dificulta a percepção mais ampla, crítica e humanitária da sociedade, 

tornando a formação critica em Serviço Social um desafio cotidiano para aqueles que 

desenvolvem suas competências na direção estratégica do projeto ético-político.  

Cabendo aos órgãos regulamentadores das profissões, uma discussão profunda sobre 

os princípios e critérios de avaliação de produtividade e qualidade pelos quais a educação 

superior tem caminhado, para que possamos nos organizar e fortalecer um projeto de 

sociedade para o Brasil que rompa com os limites do capital. Um projeto que se coloque 

frente ao desafio de enfrentar a ofensiva do Capital e que defenda a educação pública, 

universal, gratuita, laica e socialmente relevante.  

A acentuação da lógica instrumental, pragmática, individualista e competitiva, que 

dificulta a percepção mais ampla, crítica e humanitária da sociedade, onde a teoria e prática 

são tratadas forma arbitraria, à medida que desmonta-se o tripé da universidade e a mesma 

não possibilita a ampliação dos horizontes profissionais.  

Diante dessa cena observa-se que a formação crítica em serviço social torna-se um 

desafio cotidiano. 

Apesar do cenário desafiador de trabalho profissional e educação superior no Brasil, e 

as especificidades da formação em Serviço Social vale acentuar o considerável esforço da 

categoria no sentido de resistir a essa conjuntura, mesmo com todos esses desafios e 

limitações assinaladas nesse contexto, este artigo não desconsidera os sujeitos que 

compõem essa resistência:  

Os docentes de serviço social que mesmo com os processos de trabalho tão 

conturbados e precarizados, dedicam-se na criação de metodologias estratégicas e 

qualificadas de ensino, e o empenho de formar assistentes sociais críticos comprometidos 

com sua profissão; 



 

 Os estudantes, que embora inseridos em condições delimitadas do ensino, exprimem 

o compromisso de inserção nos espaços de debates e produção do conhecimento de sua 

categoria, e áreas afins;  

E os assistentes sociais que ainda ocupando os espaços mais contraditórios ao 

exercício profissional não se omitem do comprometimento com a atuação qualificada e 

formação continuada para além da lógica de mercado.  Esse compromisso coletivo 

assumido pela categoria e suas entidades representativas CFESS, CRESS, ABEPSS e 

ENESSO apontam as diretrizes do projeto profissional, na perspectiva de fortalecê-lo 

cotidianamente. 
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