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Resumo: Pensar a formação e qualificação profissional nos remete a história da profissão, 
contudo é um debate eminentemente atual, tendo em vista a Política de Educação 
Permanente para os/as assistentes sociais do CFESS. Essa discussão perpassa por temas 
como profissionalização, mercantilização da educação e, principalmente, desafios postos 
pelo modo de produção a essa profissão que visa a responder as demandas oriundas das 
metamorfoses da “questão social”. Nesse sentido, essa publicação visa abrir novos debates 
e iniciar um levantamento de dados e informações que gerem um maior conhecimento. 
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Abstract :Thinking about training and qualification brings us back to the history of the 
profession, but it is an eminently present debate, with a view to permanent education policies 
for CFESS’ social workers. This discussion permeates topics such as professionalism, 
education and commercialization challenges posed mainly by the production method to this 
profession that seeks to meet the demands from the metamorphosis of the "social question". 
To this effect, this publication aims at opening new debates and start a survey of data and 
information that generate greater knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Serviço social, assistente social, serviços sociais ou assistência social? a 

sociedade ainda não consegue distinguir quem somos e o que fazemos com 

exatidão, mas já percebem que somos necessários para efetivação de alguns 

direitos. Somos assistentes sociais e trabalhamos em diversas políticas sociais, que 

oferecem diferentes serviços sociais. Contudo, passar essa informação para 

população usuária e a sociedade como um todo não é fácil, pois a profissão em sua 

origem, que para alguns ainda está impregnada, a benesse, tendo em vista ações 

conservadoras. É necessário conhecer a direção que o Serviço Social tomou pós 

Congresso da Virada e principalmente estar ligado em todas as notícias, portarias, 

decretos e legislações, em geral, que dão base ao fazer profissional junto as 

políticas sociais, assim como conhecer a legislação própria do Serviço Social. Para 
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isso, consta no Código de Ética do Assistente Social de 1993 que é necessário o 

aprimoramento intelectual constante para o assistente social poder atender as 

demandas que se metamorfoseiam na sociedade contemporânea. 

Com base nessas inquietações e outras que traremos no decorrer do texto, 

este material é a proposição de uma primeira discussão sobre a formação e a 

qualificação profissional, tendo como objeto de análise a Política de Educação 

Permanente para Assistentes Sociais, elaborada pelo Conjunto CFESS/CRESS em 

2012. 

 

2 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ALGUNS DE SEUS MOVIMENTOS NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

A profissão Serviço Social, comparada a algumas profissões como medicina, 

filosofia, direito, entre outras, tem curtíssimo tempo de existência, no entanto, ganha 

destaque nacional no que se refere à organização política e legal/normativa, pois em 

sua trajetória já substanciou vários documentos que legitimam o fazer profissional, 

inclusive publicando parâmetros para o exercício profissional, em áreas específicas, 

além de publicações sobre temas diversos.  

No Brasil, a formação profissional tem seu marco histórico com a criação das 

primeiras escolas de Serviço Social. Para nosso objetivo, cumpre destacar que o 

primeiro curso superior foi oferecido pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUCSP) em 1936 e o segundo no Rio de Janeiro pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1937. Duas instituições de ensino que atualmente são 

destaques nacionais, no que se refere aos cursos de pós-graduação para qualificar 

assistentes sociais. 

 Para complementar essa informação, Iamamoto apresenta em seu livro 

Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche (2008), no último item, os dados 

coletados em uma de suas pesquisas que fizeram e fazem a história do Serviço 

Social. Nos é mostrado que o início dos cursos de pós-graduação na década de 

1970 fomentou as produções nos anos de 1980, momento em que o Serviço Social 

começou a publicar e ir além do referencial teórico das Ciências Sociais, enquanto 

única opção, e passou a somar com essa área. Na pesquisa citada, Iamomoto 

expõe as áreas de concentração pesquisadas e relata o movimento desses anos de 

pós-graduação: em 2007 haviam 24 cursos de mestrado e 9 de doutorado 

registrados na CAPES, sendo que a maioria era em instituições públicas. 
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Atualmente (2015) a CAPES apresenta o total de 32 cursos de mestrado e 

16 de doutorado, ou seja, em sete anos houve um aumento de aproximadamente 

34% nas propostas de mestrado e 78% nas de doutorado no Brasil. Esses números 

representam um potencial para a qualificação profissional, com ênfase para a 

docência, pois aqui apresentamos somente cursos stricto sensu. As pós-graduações 

lato sensu tem uma adesão muito grande por parte dos profissionais, pois além de 

terem menor carga horária, são mais pontuais/focalizadas, sanando, muitas vezes, 

as necessidades de qualificação para determinadas áreas e/ou ações. Seja para 

trabalho de campo ou para docência, o profissional assistente social tem aumentado 

a demanda por qualificação profissional. 

Iamamoto (2011, p. 173), quando discute os desafios na reconstrução do 

projeto de formação profissional, faz alguns questionamentos: “Que panorama vem 

alterando o mercado profissional de Trabalho? O que de novo nos apresenta os 

anos 1990, que forjam um patamar distinto o repensar do currículo?”. Para esses 

questionamentos, Batista (2014) traz algumas respostas referentes ao período 

específico, 1990. Batista coloca que os assistentes sociais encontram dificuldades 

para efetivar as mudanças e elenca quatro pontos que reproduziremos 

sinteticamente: 1) o profissional não conseguia se antecipar aos fatos colocados 

pelos referenciais conservadores, que (re)apresentavam-se com novas roupagens; 

2) o grande número de escolas de Serviço Social serem de natureza privada, 

dificultava a interlocução com as entidades representativas da categoria profissional; 

3) as entidades representativas não ofereciam possibilidade de qualificação 

profissional continuada, condição que deixava o assistente social sem condições de 

identificar cientificamente as demandas e planejar respostas para romper com as 

práticas conservadoras; e 4) mesmo com a produção na década de 1980, nos anos 

1990 a produção ainda não dava conta da necessidade profissional, as experiências 

de campo em especial o trabalho em instituições públicas não era publicizado. 

Com essas afirmações de Batista podemos observar que o percurso que a 

profissão fez nos anos 1990 não foi nada fácil, embora tenhamos a conquista dos 

três documentos, base ao Projeto Ético Político Profissional, que já foram 

reformulados, revisados, a partir da realidade social, econômica, política e cultural 

vivenciadas pelos profissionais, assim como pela sociedade em geral, são eles: o 

Código de Ética de 1993; a Lei que Regulamenta a Profissão de 1993; e as 

Diretrizes Curriculares 1996, elaborada pela orientação da ABEPSS – esses 
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documentos dão conta de estabelecer bases para a formação e exercício 

profissional. 

 Se refletirmos que sobre a preocupação de Iamomoto, Batista e outros 

autores do Serviço Social não surge nos anos 2000, mas que têm um longo período 

de debates e construção, podemos entender melhor o movimento da profissão, que 

teve sua origem para dar resposta a um projeto societário burguês, intermediando 

conflitos, resultado da contradição entre capital e trabalho. Com o passar dos anos, 

com o desenvolvimento industrial, a sociedade como um todo foi, 

consequentemente, metamorfoseando-se, assim como as demandas que emergiam 

para o Serviço Social, criando a necessidade de um movimento de ruptura com o 

conservadorismo e não simplesmente uma evolução de ações católicas, para ações 

profissionais. Os profissionais fizeram uma leitura da sociedade e se colocam 

enquanto trabalhadores em defesa de seus pares. Entretanto, como nenhum 

processo é simples, regulamentações – que tratam da necessidade de qualificação 

profissional, condição que os autores citados tratam em suas obras como 

necessidades, para nós ainda atuais – foram criadas para dar corpo ao Serviço 

Social brasileiro  

Um dos primeiros documentos que sustentou a normatização do Serviço 

Social enquanto categoria profissional foi o Código de Ética de 1947. Mesmo neste, 

com princípios neotomistas/religiosos, já se pensava em formação para o assistente 

social: “IV – A observância dos princípios da Deontologia do Serviço Social exige, da 

parte do Assistente Social, uma segura formação em todos os ramos da Moral.” 

(ABAS, 1947, grifo nosso). Lemos: “segura formação”, como formação de boa 

qualidade, sabemos que as palavras são carregadas de valores de sua época, 

nesse caso, em especial, valores religiosos, contudo, desde os primórdios da 

profissão, a formação profissional é um tema que está em pauta. 

Com o passar dos anos e as mudanças ideopolíticas que a profissão 

assumiu, sua proposição foi mais crítica, sendo pensada para além da graduação, 

ou seja, enquanto formação continuada, qualificação profissional e outros tantos 

nomes que recebeu até chegar no ano 2012, com a Política de Educação 

Permanente do conjunto CFESS/CRESS. Essa iniciativa da categoria vem 

responder as constantes transformações que ocorreram e ocorrem na sociedade, 

fazendo com que o profissional de Serviço Social procure alguma forma de se 

manter atualizado, para atuar nas múltiplas manifestações da “questão social”, 
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respondendo às demandas da realidade social, sem esquecer do compromisso ético 

com a classe trabalhadora, na luta por uma sociedade livre, justa e democrática. 

Como nos situa Iamamoto, em sua obra O Serviço Social na 

Contemporaneidade (2011), a lógica neoliberal implantada no Brasil vem trazendo 

diversas demandas para o Serviço Social, tendo como causa primeira a produção 

coletiva e a apropriação privada, características do modo de produção capitalista. É 

imprescindível, assim, que nós profissionais tenhamos a consciência que esses 

rebatimentos não são exclusivos dos sujeitos atendidos pelos serviços sociais (os 

usuários), mas, como um todo, trabalhadores assalariados que somos, precisamos 

dar conta das necessidades do estômago e, para isto, precisamos de emprego, que 

tem como objetivo maior, de um lado, a subsistência e, de outro, a relação de 

exploração e alienação. Para não sermos “mais um” imerso nesse lodo de 

ignorância, precisamos constantemente nos informarmos/qualificarmos. 

Tendo em vista que a sociedade do século XXI está em constante 

adequação para responder às crises do capital (não que as demais não estivessem), 

condição que diretamente atinge a classe trabalhadora, classe que trabalha para 

subsidiar o crescimento do capital privado, precisamos, enquanto trabalhadores no 

enfrentamento dessa exploração, ter subsídios que nos ampare. É com essa 

compreensão que no Código de Ética do Assistente Social consta em um dos 

princípios: “VII. compromisso com o constante aprimoramento intelectual, na 

perspectiva da competência profissional”, no artigo 2º expressa que “[...] Constituem 

direitos do/a assistente social: [...] f- aprimoramento profissional de forma 

contínua[...]” e no artigo 10, que trata dos deveres explicita que deve “[...] c- 

mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga 

horária de subordinado/a, para fim de estudos e pesquisas que visem o 

aprimoramento profissional,[...]” (CFESS, 2012, p. 24/26/32, grifo nosso). A partir 

desse comprometimento o profissional deve criar estratégias para se manter 

qualificado. 

Podemos perceber o quão grande é nosso compromisso com a sociedade e 

que precisamos dar resposta, sem esquecer para quem e porquê tralhamos. Nesse 

sentido, falar da qualificação profissional nos leva, antes de tudo, a uma questão: 

Qual é a proposição de qualificação, para a realidade social (vida) ou 
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mercadológica1? Infelizmente não podemos negar a condição de que precisamos 

nos manter nos empregos, mas aqui queremos tratar a qualificação enquanto 

condição de apreender o movimento social, econômico, político e cultural. Pensar 

em qualificação para não cair na prática reprodutiva e sim aplicar a práxis. 

Partindo dessa compreensão e da experiência de pesquisa anterior sobre a 

educação permanente, bem como as diferentes demandas emergentes à prática 

profissional do Assistente Social, em especial a experiência da docência, 

especificamente no contato com os supervisores de campo, nos surge a questão: 

como está o cumprimento desses pontos, do Código, diante da nova proposta do 

conjunto CFESS/CRESS de 2012, a Política de Educação Permanente para os 

Assistente Sociais (PEPAS), diante das contradições postas pelo modo de 

produção?  

A Política do Conjunto CFESS/CRESS traz diretrizes que dão subsídios a 

aplicação da proposta, no entanto já podemos responder que uma grande parte dos 

profissionais na Região Oeste do Paraná, em especial na região de Cascavel e 

Toledo ainda não se apropriaram do conteúdo desse documento, alguns só ouviram 

falar. Embora um dos principais argumentos da formulação dessa Política esteja 

embasada no princípio do Código de Ética, por nós citado - sempre colocando a 

ressalva que a educação não deve servir aos interesses do mercado, mas atender 

as necessidades humanas, (CFESS, 2012) - na Região Oeste do Paraná pouco tem 

se discutido sobre o tema, uma das evidências disto é a falta de temas para debates 

e publicação nos eventos regionais.  

Das leituras que buscamos para sustentação dessa discussão, a mais 

próxima é de uma revista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que pertence 

a Região Norte do Paraná, as demais são de outros estados, como Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Rio de janeiro e São Paulo. 

Em geral, essas produções que tratam da formação continuada, ou da 

qualificação profissional, têm olhares diferenciados que complementam e muito se 

assemelham as nossas proposições, contudo nenhuma delas aborda a Política do 

Conjunto. As publicações são de acadêmicos de graduação, estudantes de 

especialização, mestrandos, doutorandos e docentes universitários, que publicam 

                                                 
1 Não só para atender a necessidade de manter um emprego, mas para alimentar a indústria da educação 
privada, cursos pagos que crescem expressivamente. 
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suas experiências enquanto ações de formação continuada na lógica de extensão 

universitária; apresentam pesquisas com questões (também por nós idealizadas) e 

que tiveram respostas que até então não havíamos pensado; abordam a formação 

continuada fazendo crítica a qualificação para o mercado; expõem a formação 

enquanto estritamente como pós-graduação; e discutem sobre o fortalecimento do 

Projeto Ético Político. O que pudemos perceber com a leitura dessas publicações é 

que o tema está em pauta, mas que não chegou a ser construída uma tese para 

aprofundar as categorias, consideradas, por nós, centrais. (MAIA; BARBIANI, 2003, 

ARCONDES; BARBOSA; BRISOLA, 2012, CARTAXO; MAFROI; SANTOS, 2012, 

PEREIRA; BENETTI, CAMARGO; LOPES; OLIVEIRA, 2013). 

No que se refere à mercantilização da educação que um dos textos trata, 

nossos estudos que se iniciam aqui nesse texto terão uma perspectiva diferente, 

pois a mercantilização da educação rebate também na concorrência profissional. 

Cabe, portanto, a discussão: o mercado incentiva a produção de diplomas para 

atender metas internacionais e desqualificar tecnicamente profissionais, 

conseguindo, assim, um grande número de sujeitos que mesmo com o ensino 

superior, a condição de aprendizagem é precária e continuam ampliando o exército 

industrial de reserva. Para isto, a compreensão sobre financiamento e privatização 

da educação e formação por “correspondência”, integram proposições futuras, tendo 

por base a compreensão de que  

 

O Mercado e a inovação tecnológica referenciam a reforma educacional. A Lógica é 
de que o mercado democratiza o acesso (democracia igualada a poder de compra) e 
a inovação tecnológica, tida como meio e finalidade da educação por uma espécie 
de virtualidade intrínseca, assegurada a inserção social. (KOIKE, 2009, p. 205).  

 

A Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS/CRESS propõe 

sua ação com bases na concepção da Educação Popular, uma forma crítica e livre 

de pensar, que segue a mesma linha da educação permanente na andragogia que 

estudamos. No que se refere a Educação Permanente, Furter (1974 apud SMAHA, 

2011, p. 25) faz um esclarecimento que é relevante colocarmos: 

 

[...] três definições: a primeira cita que a Educação Permanente é um processo 
contínuo de desenvolvimento, pelo qual se progride de acordo com as necessidades 
e as condições. Não tem organização central nem coordenação e a atividade é 
individual e muitas vezes autodidaxia, sempre por iniciativa voluntária e, nesta 
definição, o promotor é o teórico da educação. 
Na segunda definição, a Educação Permanente é tida como princípio de 
organização de um sistema global de formação, a qual exerce uma ação renovadora 
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e torna o sistema escolar mais flexível e amplo. Agrupa-se em parassistema com a 
inspeção do Estado e as atividades são coletivas e organizadas, algumas vezes 
orientadas por educadores. Quem promove são administradores e planejadores da 
educação. 
A terceira definição diz que a Educação Permanente é uma estratégia de formação 
para o desenvolvimento cultural, o qual é também seu objetivo a partir da política de 
recursos humanos. Sua organização não possui um sistema, pois se utiliza das 
instituições já envolvidas, em programas interdisciplinar e interministerial, e a 
atividade é em grupo, orientada por profissional interessado, cuja supervisão e 
avaliação são feitas por educadores especializados. Os promotores são 
planejadores de recursos humanos no âmbito do planejamento regional.  

 
 

Portanto, imprescindível compreendermos de qual desses modos está mais 

próxima a proposta do Conjunto. Contudo, cabe lembrarmos que a Política é uma 

opção de formação ou direcionamento à formação continuada, apresentada à 

categoria profissional. Na atualidade, temos várias outras ações que levam ou 

podem levar o assistente social à qualificação, como o mais recente projeto do 

Capacita/SUAS2, que visa a qualificar os trabalhadores, técnicos do Sistema Único 

de Assistência Social em todo território nacional. Diferentes setores estão propondo 

para seus quadros funcionais ações e/ou uma Política de Educação Permanente. A 

Política Nacional de Saúde, por meio do Ministério da Saúde e seus demais setores 

organizacionais, implantou no ano de 2004 a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, a partir da Portaria 198/2004, que deveria ser aplicada em 

todo país com o objetivo de capacitar os trabalhadores da área de saúde pública e, 

assim, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do Sistema Únicos 

de Saúde (SUS) (SMAHA, 2011). 

Além da Saúde, outros espaços começaram a utilizar o termo educação 

permanente para designar a educação continuada, um processo contínuo de 

aprendizagem. No entanto, percebemos que na grande maioria dos materiais 

produzidos sobre a educação permanente, a apropriação se dá pelo termo e não 

pela ideologia que essa proposta carrega, pois Educação Permanente, na sua 

                                                 
2 “O que é o Programa CapacitaSUAS? 

Trata-se do Programa Nacional de Capacitação do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, instituído em 16 
de março de 2012, por meio da Resolução nº 8 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que visa a: 
a) garantir oferta de formação permanente para qualificar profissionais do SUAS no provimento dos serviços e 
benefícios socioassistenciais; b) capacitar técnicos e gestores do SUAS para a implementação das ações dos 
Planos Estratégicos do governo brasileiro; c) induzir o compromisso e responsabilidade do pacto federativo do 
SUAS com a Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e do Distrito Federal; e d) aprimorar a gestão 
do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. 
A quem é destinado o programa? 

O CapacitaSUAS destina-se aos trabalhadores do SUAS que atuam na rede socioassistencial governamental e 
não governamental, assim como aos gestores e demais trabalhadores que atuam nos órgãos de gestão do 
sistema em âmbito municipal, distrital e estadual (secretarias de assistência social) e aos agentes de controle 
social no exercício de suas competências e responsabilidades nos conselhos de assistência social.” (BRASIL, 
2014, s.p, grifo nosso) 
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proposta andragógica, é uma metodologia, uma didática que traz uma característica 

de abordagens diferentes da formação “tradicional”, a formação parte do 

conhecimento dos formandos e suas necessidades de aprendizado e não de uma 

escola que tem um currículo e que irá cumpri-lo para emissão de certificados, esse é 

um dos pontos que mais inquieta-nos com relação a apropriação desse termo. A 

Política de Saúde em algumas de suas produções tentou trabalhar essa diferença e 

potencializar a ideia original, mas ficou somente na tentativa. Aqui no Paraná, a 

Política de Educação Permanente em Saúde teve curto tempo de duração – 2004 

até 2011 - e não mostrou eficácia, pois propunha ações esporádicas e queria a 

eficácia da permanência. 

Para continuarmos é necessário apresentar qual concepção de educação 

incorporaremos e, como não poderia deixar de ser, tem por base o pensamento de 

Mészáros (2008), quando afirma que educação emancipadora é só para além do 

capital, todavia a diferença entre uma educação alienante e emancipadora está 

primeiramente na consciência dos sujeitos, o que abrange uma série de discussões 

que trataremos nessa e outras propostas, mas que pressupõe estudos não somente 

em Mészáros, mas em outros autores críticos. Para entender a proposta de 

educação de um país, independentemente do nível que seja, é fundamental 

compreender o processo histórico perpassado pelos conhecimentos social, político, 

econômico e cultural que constituíram e constituem a sociedade mundial, brasileira e 

regional. Entender essa relação é possível quando já apreendemos que a unidade 

teoria/prática é a base do fazer profissional e da nossa leitura de mundo. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É com a convicção que esse tema é de relevância social, em especial 

acadêmica, que propus essa discussão, pois a discussão é atual, necessária e com 

pouco arcabouço literário ou publicação específica, em particular em nossa região. 

Queremos com essa discussão, possibilitar mais um instrumento para as 

representações da categoria profissional avaliar o que pode fazer para colaborar 

com a formação dos assistentes sociais, e a academia terá elementos para propor 

uma Educação Permanente nos moldes propostos pela Política do Conjunto, que é 

levantar a demanda do sujeito para pensar sua qualificação. 
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Contudo não há como negar que mais uma vez a categoria coloca um 

elemento na contramão do sistema, pois educar criticamente e com competência 

não é a intenção que é disseminada diuturnamente na sociedade, estamos em 

momento de formação pelo diploma e não pelo conhecimento. Tudo, ou quase tudo, 

é motivo/desculpa para colocar o acesso à educação como democratizado, no 

entanto está mais excludente que outrora. A educação à distância (EAD) no lugar de 

aumentar número de universidades e cursos públicos, de qualidade e presenciais. 

Bem, essas são algumas inquietações que tenho e que pretendo ao logo dos anos 

construir uma discussão consistente que nos ampare na luta pela Educação 

Permanente, realmente permanente. 
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