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Resumo: Este artigo é produto do trabalho de conclusão de curso em Serviço Social 

realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa teve como objetivo 

analisar a visão dos docentes e discentes do Curso de Serviço Social da UFRN acerca da 

Política de Educação Permanente do conjunto [CFESS-CRESS], na perspectiva de 

fortalecimento do PEP, identificando entraves, avanços e desafios na efetivação da Política. 

A investigação aponta a conjuntura de desafios na efetivação da política de educação 

permanente, que começam com a pouca divulgação, bem como o distanciamento entre a 

academia e os espaços sócios ocupacionais. 
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Abstract: This article presents the results of the final work for graduation in Social Work, at 
Universidad Federal do Rio Grande do Norte. The research aimed to analyses the teachers 
and students, from the Social Work Course at UFRN, perceptions about the Permanent 
Education Politic from CEFESS-CRESS, intending to strengthen PEP, identifying the ups 
and downs during its effectuation. The investigation points the challenges in the Permanent 
Education Politic effectuation, that is little divulgated, as well the distance between the 
university at the social occupational spaces 
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1. INTRODUÇÃO 

O Serviço Social no Brasil é contemporaneamente regulamentado pela Lei (8. 

662/93), o Código de Ética, as Diretrizes Curriculares, e os aparatos legais que  norteiam a 

formação e o exercício profissional. Esse suporte legal, a qualificação e competência 

teórico-metodológica, técnico-operativa, ético-política afirmam a legitimidade da intervenção 

do assistente social e o seu projeto Ético-Político.  

O aprimoramento desse conjunto de saberes e habilidades não se limitam a 

academia, posto às transformações macrossocietárias, as novas expressões da questão 



social, à dinamicidade do cotidiano profissional, das demandas, e o próprio movimento da 

realidade e dos processos de trabalho, exigem uma contínua qualificação, e discutir tais 

aspectos, é também refletir sobre a educação permanente na formação e no exercício 

profissional do assistente social.  

Para além das requisições do mercado de trabalho, a educação permanente em 

Serviço Social é a reflexão da prática no cotidiano profissional na perspectiva de qualificar 

os serviços prestados aos usuários nos diversos espaços sócio-ocupacionais. Nesse 

sentido, recentemente as entidades representativas do Serviço Social publicaram a Política 

de Educação Permanente do conjunto CFESS-CRESS.  

O debate suscitado neste artigo1 é um recorte sintético da monografia realizada para 

obtenção de titulo de bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. A pesquisa teve como objetivo analisar a visão dos docentes e discentes do Curso 

de Serviço Social da UFRN acerca da Política de Educação Permanente do conjunto 

[CFESS-CRESS], conforme os Princípios do Código de Ética Profissional concernente ao 

aprimoramento intelectual, e a partir destas investigações, identificar alguns entraves, 

avanços e desafios na efetivação da Política nessa Unidade de Formação Acadêmica.   

A pesquisa foi, e realizada entre agosto/novembro de 2014, e os procedimentos 

metodológicos utilizados na análise de realidade fundamentam-se na perspectiva crítico-

dialética, e como técnica investigativa utilizou-se a revisão bibliográfica e documental, a 

aplicação de 64 (sessenta e quatro) questionários semiestruturados junto aos discentes que 

no semestre 2014.2 estavam cursando sexto e sétimo períodos do curso de Serviço Social 

da UFRN, e regularmente matriculados nas disciplinas curriculares e obrigatórias, de 

Seminário de Estágio I e II. 

Foram realizadas ainda 4 (quatro) entrevistas orientadas por roteiro de perguntas 

direcionadas a assistentes sociais que atuam como docentes de Serviço Social na UFRN. 

Estas entrevistas contemplaram os relatos de professoras, da área de Fundamentos 

Históricos Teórico-Metodológicos do Serviço Social e de Seminário de Estágio I, a 

coordenadora do Curso de Serviço Social da UFRN e a coordenadora de Estágio em 

Serviço Social.  

Os dados analíticos esboçados no desfecho dessa pesquisa exprimem a tentativa de 

contribuir para a ampliação da produção intelectual e reflexão crítica desta temática, e 

ressaltar a publicação da Política de Educação Permanente do conjunto CFESS-CRESS 

                                                           
1
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Serviço Social da UFRN). 



como um possível instrumento de qualificação profissional continuada, reivindicada na 

formação e exercício profissional, e defendida pelo Código de Ética do Serviço Social. 

 

2. O DEBATE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO PROCESSO FORMATIVO DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

A Política de Educação Permanente do conjunto CFESS-CRESS, alcançou maior 

concretude na categoria nos últimos anos, entretanto, a concepção de educação 

permanente vem sendo consubstanciada no Serviço Social em todo seu processo de 

reconceituação, desde o momento em que os assistentes sociais exprimem esforços em 

pensar a prática profissional, isto é, em observar analiticamente as doutrinas e matrizes 

teóricas que fundamentaram a prática profissional e sua direção política na conjuntura social 

e histórica que se inseriu a profissão.  

Obviamente que esse processo de educação permanente, assim como a 

reconceituação foi e é composto de continuidades e rupturas, principalmente, pelas 

vertentes teórico-metodológicas, que moldaram o perfil dos assistentes sociais, suas 

técnicas, e postura política em cada circunstância e época. Mas, nesse movimento, e 

trajetória de entraves, avanços e desafios o Serviço Social consolidou sua 

profissionalização, institucionalização, legitimidade, e identidade.  

Portanto, as determinações macrossocietárias e seus reflexos no Brasil, as situações 

endógenas da profissão, a dinâmica social, o movimento da realidade, os processos de 

trabalho, as demandas emergentes, requisitam do assistente social contemporâneo uma 

contínua qualificação, não só para uma inserção no competitivo mercado de trabalho, mas 

também, pela sua permanência nele sem se esvaziar do comprometimento profissional 

assumido na formação e registro nos CRESS – de exercer competentemente e 

qualificadamente a profissão, nos diversos espaços ocupacionais, e na perspectiva de 

defesa dos direitos sociais e humanos. De acordo com Fernandes (2007, p. 216):  

A capacitação e a qualificação profissional no Serviço Social devem ser discutidas 
não como um requisito de empregabilidade, mas como forma de organização 
coletiva de uma categoria profissional que tem a intenção de contribuir com a 
promoção social e defesa dos direitos humanos na sociedade atual.  

Nessa perspectiva, a publicação da Política de Educação Permanente do Conjunto 

CFESS-CRESS de 2013 imprime a relevância desse debate, já que, é publicada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social, na gestão Tempo de Luta e Resistência (2011-2014), 

como produto de discussão e trabalho coletivo ainda na gestão Atitude Crítica para avançar 

na Luta (2008-2011), com as contribuições da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 



em Serviço Social (ABEPSS) e da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social 

(ENESSO). (CFESS, 2013).  

 

Conforme a descrição do CFESS (2013, p, 8):  

A Política de Educação Permanente fortalece um dos princípios fundamentais do 
Código de ética do/a Assistente Social, no que se refere ao “compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados á população e com o aprimoramento intelectual, 
na perspectiva da competência profissional”. [...] Nesses termos, pensar a educação 
permanente no Serviço Social pressupõe, portanto, afirmar o projeto profissional, 
articulando uma dupla dimensão: de um lado, as condições macrossocietária que 
estabelecem o terreno sócio-histórico em que se exerce a profissão, seus limites e 
possibilidades; e, de outro, as respostas de caráter ético político e tecno-operativo 
dos/as agentes profissionais a esse contexto, apoiados nos fundamentos históricos, 
teóricos e metodológicos do Serviço Social. 

Como se pode notar, as diretrizes da política posicionam-se na potencialização do 

projeto profissional, e respaldam-se, sobretudo, nos princípios fundamentais do atual Código 

de Ética Profissional, o qual defende: o “Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva de competência 

profissional.” (CFESS, 2012, p. 24). E ressalta no Art. 2. f , o “Aprimoramento profissional de 

forma continua, colocando-o a serviço dos princípios deste código”. (CFESS, 2012, p.26). 

Desta forma, a educação permanente em Serviço Social aparece como requisição além da 

lógica de mercado profissional, assim, o investimento na capacitação contínua consiste 

também na organização da categoria na perspectiva de fortalecer o Código de Ética da 

profissão, Conforme pontua Barroco e Terra (2012, p. 76-77):  

Nesses termos, a realização da ética profissional não depende somente de uma 
“boa” intenção dos profissionais; demanda um investimento em diferentes níveis de 
capacitação e organização da categoria profissional; responsabilidade dos 
profissionais enquanto sujeitos participantes do processo de fortalecimento da 
profissão e da ética profissional e do conjunto das entidades de representação, 
incluindo profissionais e estudantes (ABEPSS-CFESS/CRESS/Enesso). Por isso, 
uma das responsabilidades previstas no CE é exatamente a de capacitação continua 
profissional 

Assim, refletir e avaliar a qualidade do exercício profissional do assistente social é 

considerar também a qualidade da formação em coerência com a atual proposta curricular 

da ABEPSS, o projeto ético-político e o compromisso com o contínuo aprimoramento 

intelectual. A formação e o exercício compõem o perfil profissional do assistente social, e 

nesse sentido a educação permanente constitui-se como estratégia para essa qualificação 

contínua. Iamamoto (2007, p. 144) salienta:  

A afirmação de um perfil profissional propositivo requer um profissional de novo tipo, 
comprometido com sua atualização permanente, capaz de sintonizar-se com o ritmo 
das mudanças que presidem no cenário social contemporâneo [...] profissional que 
também seja um pesquisador, que invista em sua formação intelectual e cultural e 
no acompanhamento histórico-conjuntural dos processos sociais para deles extrair 
potenciais propostas de trabalho – ali presentes como possibilidade – 
transformando-as em alternativas profissionais.   



A proposta de qualificação profissional continuada retifica o aprimoramento 

intelectual defendido também após a formação, tendo em vista a qualidade dos serviços 

prestados aos usuários na conjuntura dinâmica da sociedade. A educação permanente em 

Serviço Social faz-se oportuna para pensar o fazer profissional e o processo continuo de 

aprendizagem que se dá por meio da reflexão crítica sobre a prática e os processos de 

trabalho. Como é apontado pelas autoras, Maia e Barbiane, (2003, p. 3): 

Há ainda outra dimensão importante na qual a educação contínua contribui 
significativamente. A “reflexão na ação” pode assumir contornos de “pesquisa na 
prática”, onde os profissionais procuram respostas e sentidos a situações 
complexas, ainda emergentes (não “capturadas” pela teorização), criando e 

recriando novas estratégias de ação. 
 

Portanto, o compromisso dessa categoria profissional reivindica a reflexão da 

prática e a (re) criação de novas estratégias de ação, sua efetividade, e clareza nas 

atribuições e competências requisitadas ao assistente social, as quais se 

materializam no cotidiano de trabalho. 

Assim, refletir e avaliar a qualidade do exercício profissional do assistente social é 

considerar também a qualidade da sua formação em coerência com a proposta curricular.  

Ora, se o profissional é demandado a intervir no seu objeto de trabalho, infere-se, que ele 

dispõe do conhecimento teórico-metodológico, técnico e político necessário para uma ação 

interventiva qualificada, e essa qualificação se adquire no processo formativo e no contínuo 

aprimoramento intelectual. Logo, o exercício profissional ocorre por meio de duas 

dimensões que mesmo distintas se relacionam e se complementam, a interventiva e a 

investigativa. (TORRES, 2007) 

Para tanto, os órgão e entidades representativos da categoria de assistentes sociais, o 

CFESS, CRESS, ABEPSS, e ENESSO, traçaram coletivamente as seguintes diretrizes da 

Política de Educação Permanente, (CFESS, 2013, p. 44-45), em destaque:  

 - Afirmar o compromisso com o aprimoramento intelectual e qualidade dos serviços 

prestados à população, na perspectiva de assegurar a competência profissional; 
(Princípios Fundamentais – Código de Ética Profissional); 
- Evidenciar a dimensão política da Política de Educação Permanente como 
instrumento de reflexão sobre a realidade social e aprimoramento da intervenção 
profissional; 
- Potencializar as análises teóricas substanciais acerca da realidade para qualificar o 
exercício profissional; 
- Constituir-se como instrumento de fortalecimento do Projeto Ético-político 
Profissional; 
- Valorizar a imagem do/a assistente social em sintonia com o Projeto Ético-político. 

 
Tal política mostra-se como uma estratégia que confronta a qualidade da formação, 

ao mesmo tempo em que, se consolida como direito e dever do assistente social. Essa 

afirmativa aparece na fala da coordenadora de estágio em Serviço Social da UFRN (2014):  



É um ataque a esse processo de pulverização da qualidade da formação, mas não é 
a prioritária, ela dialoga muito com um principio, alias um direito profissional que está 
inclusive inscrito no Código de Ética, na Lei que Regulamenta a Profissão, 
justamente o direito a qualificação profissional. (Entrevista realizada em 2014) 

Assim, a política de educação permanente faz-se instrumento político, por que a sua 

proposta abrange a reflexão sobre a realidade relacionando a qualidade da intervenção 

profissional, ou seja, para intervir com competência é necessário pensar essa intervenção, a 

sua técnica, sua direção, a sua propositividade, isto requer um posicionamento político e 

ético, além disso, faz-se instrumento ideológico, visto que, uma reflexão sobre a prática 

requer uma análise teórico-crítica, e toda base teórica imprime uma consistência ideológica. 

Desta forma, essa proposta perpassa as dimensões constitutivas da profissão, a teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política, e estas quando bem articuladas (re) 

produzem a valorização da imagem do/a assistente social em sintonia com o seu Projeto 

Ético-político 

Partindo desta breve explanação, pretende-se analisar a Política de Educação 

Permanente do Conjunto CFESS-CRESS, e alguns de seus aspectos contemporâneos na 

particularidade na UFRN: o conhecimento acerca da política, e os desafios.  

 

2.1 Perspectivas dos discentes e docentes acerca da Política de Educação 

Permanente em Serviço Social na UFRN 

 

A importância do debate acerca da educação permanente em Serviço social é 

transversal à formação e o exercício da profissão. Embora a publicação da Política de 

Educação Permanente do conjunto CFESS-CRES seja nova, o debate sobre o tema não é 

novidade, mas, ainda se apresenta em dimensões particularizadas, de cada unidade de 

formação, de cada espaço ocupacional, e em cada região do país e seus órgãos 

representativos. 

 Na UFRN ao questionar os discentes do curso de Serviço Social acerca da Política 

obteve-se os seguintes dados: 86% dos estudantes de sexto e sétimo período relataram não 

ter conhecimento sobre a política, dividindo-se em 42% que nunca ouviram falar e 44% que 

apesar de não conhecerem, já ouviram falar; em contraste com apenas 14% que afirmaram 

conhecer a política, e entre a diminuta porcentagem que afirmou conhecê-la, apresentaram-

se vagas descrições. 

 Evidentemente, deve-se por em pauta que a política é um documento novo, com 

pouco mais de um ano de publicação que ainda está em processo de publicização, isto é 

inegável. No entanto, se a academia constitui-se entre outras características, um espaço de 



formação teórica-prática, pesquisa, e articulação com os espaços exteriores à universidade, 

evidencia-se que as unidades de ensino também traduzem a necessidade de atualização, 

como um espaço de (re) produção do conhecimento. 

Visto que, a educação permanente em Serviço Social não é ou não deveria ser uma 

discussão apenas pós-formação, embora, a política se concretize no exercício  

profissional, ela configura  um possível debate no processo formativo, uma vez que o 

estudante em formação precisa apreendê-la como compromisso profissional, e identificá-la 

no processo sócio-histórico da profissão, e como proposta ao fortalecimento do projeto 

profissional considerando que a defesa do Projeto Ético Político da profissão começa na 

formação. Nesse sentido, a coordenadora do curso de Serviço Social da UFRN (2014) 

ressalta que a publicação do CFESS-CRESS, “[...] é uma política que cada vez mais vem 

nos levar a pensar e avaliar como fortalecer essa defesa do Projeto Ético Político 

começando da formação acadêmica”. 

O debate da qualificação continuada em Serviço Social e a Política de Educação 

Permanente precisam alcançar mais densidade nas Unidades de Formação e nos espaços 

ocupacionais. Nessa perspectiva, Iamamoto (2007, p. 57) salienta a relevância da 

investigação e da capacitação continuada no currículo formativo na proposta da ABESS 

atual ABEPSS: “a ABESS, na formulação de sua proposta de currículo mínimo, reconhece 

ser a investigação e a capacitação continuada dos profissionais e professores requisitos 

indispensáveis para a qualificação de Assistentes Sociais conciliados com os novos 

tempos”. 

A investigação subsidia a singularidade da intervenção do assistente social, sabe-se 

que a questão social não é objeto exclusivo dessa profissão, mas a especificidade da 

intervenção em matéria de Serviço Social é sua atribuição privativa – “o exercício 

profissional do assistente social é extremamente complexo e requer de quem o faz 

fundamentação teórico-metodológica – ética e política, portanto, cai por terra o mito de que 

qualquer pessoa, mesmo sem preparo, pode ser assistente social” (TORRES, 2007, p. 65), 

então, a ação profissional dessa categoria é legítima, e intransferível. 

Assim, o profissional que não investiga que não tem clareza dos saberes e 

habilidades de sua área, nem o devido conhecimento de suas competências e atribuições 

privativas, corre o risco de comprometer a qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

Portanto, um trabalho qualificado requisita contínua investigação para (re) produção de 

novas práticas. Visto que, “A dinâmica social exige, portanto, constante exercício crítico de 

apreensão desta realidade, dada a dimensão interventiva e investigativa do Serviço Social e 

o compromisso ético-político adotado pela profissão nas ultimas três décadas.” (CFESS-



CRESS, 2013, p. 17). O trabalho qualificado em Serviço Social constitui estas duas 

dimensões, interventiva e investigativa. 

A ação interventiva requisita que aquele que irá intervir conheça o seu objeto de 

intervenção, ou seja, o assistente social ao direcionar sua ação interventiva precisa 

compreender a questão social como seu objeto de trabalho, investigar os seus 

determinantes macrossociais, suas expressões, e como ela consubstancia na 

particularidade dos usuários, das famílias, e dos seguimentos sociais que demandam tal 

intervenção, esse movimento investigativo é continuo, pois a realidade é dinâmica, embora a 

questão social não seja uma novidade na sociabilidade capitalista, as circunstâncias sociais 

se modificam, o cotidiano imprime a necessidade de estudar, pesquisar, produzir o 

conhecimento da prática, e se não há reflexão sobre a prática o exercício profissional se 

dilui a execução de tarefas socioinstitucionais e tecnicistas, e uma prática desarticulada de 

um compromisso ético político não tem visibilidade.  

Desta forma, o assistente social em seu exercício profissional traz visibilidade ao seu 

projeto de trabalho, e ao mesmo tempo, para fazê-lo ele precisa projetar suas ações com 

propositividade, para tanto, Couto (s.d, p, 653) explicita “É preciso fugir das improvisações, é 

imperioso planejar o trabalho, dar-lhe sentido teleológico. Como fazê-lo? Usando todo 

arsenal que a ciência oferece, bem como renovando a qualificação permanentemente”.  

Na atual conjuntura, constitui-se um desafio para a consolidação do projeto ético 

político da profissão, ora seja pela sua direção contrária a lógica da sociabilidade do capital 

e seus reflexos no Brasil, ora pela dificuldade que o assistente social encontra em incorporar 

as diretrizes do Código de Ética a sua atuação, e articular o conhecimento legal e teórico 

com a técnica utilizada no fazer profissional, como aponta Iamamoto (2007, p. 77) “O código 

de Ética nos indica um rumo ético-político [...] O desafio é a materialização dos princípios 

éticos na cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos abstratos, 

descolados do processo social”.  

Portanto, ao analisar a educação permanente, evidenciam-se também os inúmeros 

desafios, entraves e possibilidades de sua efetivação, explicitar tais entraves implica 

considerar as determinações dessa atual conjuntura onde se insere a Política de Educação 

Permanente do conjunto [CFESS-CRESS], sobretudo, pelas dificuldades do ensino superior 

no país, a pesquisa aponta alguns desafios no qual se defronta a operacionalização da 

política na perspectiva dos discentes da UFRN.  

 Os resultados constatam que 41% dos estudantes destacaram a pouca divulgação 

como um dos fatores desafiadores da educação permanente em Serviço Social; já 35% 



notabilizaram o distanciamento entre academia e os espaços sócio-ocupacionais; 11% 

ressaltaram a inviabilidade de execução no cotidiano profissional; 9% identificaram o 

desinteresse por parte dos profissionais como desafio; e os outros 4% não assinalaram 

nenhuma dessas alternativas e nem justificaram outros fatores.  

 Já se evidenciou que a apesar da Política de Educação Permanente ter pouco tempo 

de publicação o debate sobre esta temática não é recente, entretanto, um dos possíveis 

desafios destacado por 41% dos estudantes consistiu justamente na pouca divulgação do 

tema, retoma-se então, a emergência de se pensar como esse debate vem sendo realizado 

nas unidades de formação, dada a sua relevância tanto nos princípios do Código de Ética 

quanto nas produções intelectuais e na própria construção dessa política.  

Na proporção em que se discute tal temática também se ampliam os canais de 

articulação entre essas unidades de formação e os campos de atuação profissional, uma 

vez que 35% notabilizaram o distanciamento entre academia e espaços sócio-ocupacionais 

como desafio. Um dos objetivos específicos da política reforça a necessidade de 

“potencializar nas Unidades de Formação Acadêmicas, os fóruns de supervisores de estágio 

como espaço de articulação, fortalecimento do exercício profissional e enfrentamento das 

demandas acerca da educação permanente em cada região” (CFESS, 2003, p. 46). Na 

UFRN este canal já é existente, mas precisa ser ampliando, reificado, faz-se necessário 

trazer vivacidade e constância a estes espaços.  

Regionalmente, a operacionalização esbarra nas condições de cada espaço, se por 

um lado têm as Unidades de Formação inseridas no processo de precarização do ensino 

superior em que o corpo docente é ínfimo para atender as demandas da academia e ainda 

articular com os campos de atuação, por outro lado tem as particularidades do CRESS no 

Rio Grande Norte também perpassado pela precarização do trabalho, com um pequeno 

quadro de profissionais para fiscalizar e atender as demandas do conselho regional e ao 

mesmo tempo articular com as unidades de formação impulsionando a categoria à 

educação permanente. A professora da área de Fundamentos Hist. Teor. Met. do Serviço 

Social, aponta: 

 Acho que tem o desafio de dupla mão, de um lado a universidade conseguir atingir 
cada vez mais, e do outro os assistentes sociais de procurarem essa formação [...]. 
Acho que o CRESS sozinho não dá conta, de encampar essa educação 
permanente, esse contato com as universidades. (Entrevista realizada em 2014) 

A proposta de articulação envolve os órgãos formativos e representativos do Serviço 

Social. A política propõe essa articulação entre o CFESS e os CRESS de cada região, e as 

Unidades de formação da profissão, como um dos seus objetivos específicos: “possibilitar 

articulação entre o conjunto CFESS-CRESS e as Unidade de Formação Acadêmica do 



Serviço Social, no processo de valorização da profissão e qualificação do exercício 

profissional” (CFESS, 2013, p. 46). 

Entretanto, indicar o desafio da articulação entre os assistentes sociais inseridos nos 

espaços sócio-ocupacionais com a academia na operacionalização da política, implica 

considerar também as condições de trabalho desses profissionais. Esse fator aparece entre 

os 11% dos estudantes que ressaltaram a inviabilidade de execução da política no cotidiano 

profissional, tal fato é também explicitado como entrave, na fala da coordenadora de Curso 

de Serviço Social (2014): 

Então, as próprias condições de trabalho que o profissional esta inserido, isso é um 
entrave, quantos profissionais nós sabemos [...] da academia, quanto de nossos 
supervisores de campo, [...] que querem avançar nos seus grupos de estudos, nas 
suas capacitações, numa especialização ou algum curso, ou até estudos formados 
no âmbito de trabalho que não consegue fazer porque a instituição, o empregador 
não possibilita, seja esse empregador o Estado, ou empresa privada. (Entrevista 

realizada em 2014) 
 

O trabalho do assistente social insere-se na condição contemporânea de trabalhador 

assalariado nessa sociedade, que é tensionado por várias circunstâncias que acampam as 

situações de vínculo empregatício, a correlação de forças, as características 

socioinstitucionais, a jornada de trabalho, a valorização e visibilidade profissional, os cargos 

e salários, a autonomia relativa, em fim os fatores que envolvem as condições subjetivas e 

objetivas que compõe o exercício da profissão.  

 Por outro lado, essa não é a única preocupação da inviabilidade, mais que isso é um 

possível desinteresse ou pouco compromisso com a contínua qualificação, como é 

sinalizado pelos dados da pesquisa, em que 9% dos estudantes que apontaram como 

desafio o desinteresse por parte dos profissionais. A educação permanente se constitui ao 

mesmo tempo, direito e dever do assistente social, é um dever porque faz parte dos 

princípios do seu Código de Ética o compromisso com o aprimoramento intelectual e a 

qualidade dos serviços prestados por essa categoria, e direito por valorizar o profissional, 

reforçar a sua auto-imagem, e sua inserção e permanência qualificada no mercado de 

trabalho.  

 Estes tensionamentos traçam um encadeamento de fatores que interpõem entraves 

na efetivação da Política de Educação Permanente do conjunto CFESS-CRESS na UFRN, 

não obstante, neste cenário desafiador é preciso construir mecanismos de enfrentamentos e 

trazer para a concretude o que está nas diretrizes e nos objetivos dessa política, talvez esse 

seja o maior desafio, tornar concreto esses princípios e fortalecê-los nos espaços de 

formação e exercício profissional.  



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desafios e contradições que se revelam na formação e exercício profissional do 

assistente social imprime a necessidade de avançar com o compromisso da categoria na 

afirmação do Projeto Ético-Político do Serviço Social na contemporaneidade.   

A trajetória sócio-histórica do Serviço Social revela-se entre avanços, impasses, e lutas. 

Estas lutas muitas vezes materializadas no cotidiano de trabalho e de formação dos 

assistentes sociais brasileiros, na inserção de espaços de participação política, nas 

reivindicações e defesa dos direitos sociais e humanos. E a efetivação da Política de 

Educação Permanente do conjunto [CFESS-CRESS] inscreve-se nessa pauta de lutas da 

categoria profissional, sobretudo, em atuação conjunta dos órgãos representativos da 

profissão o CFESS, CRESS, ABEPSS e ENESSO, no significativo esforço de resistência 

aos entraves e retrocessos na conjuntura atual. 

Faz-se oportuno então afirmar a importância da educação permanente em Serviço 

Social, a qualificação continuada para além da lógica de mercado, e a publicação dessa 

política, que também ressalta as dimensões investigativa e interventiva da profissão, dentro 

da academia e nos espaços ocupacionais. A pesquisa no fazer profissional como 

continuidade da qualificação da prática, por meio da reflexão crítica, da investigação, da 

apropriação teórica, na perspectiva de construção de novos conhecimentos, técnicas e 

instrumentos de intervenção.  

Este artigo não esgota o debate sobre a temática, mas exprime o esforço de contribuir 

com o debate acerca da política de educação permanente no processo formativo do 

assistente social, e ressaltá-la, como construção coletiva de mais um instrumento político e 

estratégico para a afirmação do projeto profissional.  

Assim, a atual conjuntura apresenta-se como tempo de desconstruir para construir. 

Afirma-se aqui a perspectiva de desconstrução da concepção confusa do que é o Serviço 

Social; da “tradição” que qualquer pessoa pode ser assistente social, desconsiderando a 

competência teórico-metodológica, técnico-operativa, e ético-política e o avanço da 

categoria profissional; de posturas incoerentes com o projeto profissional e que se revelam 

nas práticas e discursos mais conservadores da história dessa profissão; do distanciamento 

entre academia e espaço sócio-ocupacional; e, sobretudo, os equívocos teóricos, técnicos e 

políticos que começam na própria formação e se repercutem no exercício profissional. Para 

assim, reafirmar as diretrizes ético-políticas que norteiam a categoria, e construir estratégias 

de luta pela emancipação humana.  
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