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Resumo: Este trabalho tem por objetivo relatar a trajetória histórica da Comissão de Trabalho e 
Formação do CRESS/PR. A CT teve sua formação no ano de 2005. Desde este período vem se 
fortalecendo na luta pela educação de qualidade e comprometida com o Projeto Ético Político 
da profissão, com os/as usuários/as dos serviços sociais e com as políticas públicas. Adota a  
pesquisa bibliográfica e documental com relatos e memórias de reuniões e encontros dos/as 
profissionais, agentes fiscais, alunos/as e gestão do CRESS. Os dados revelaram o 
aprofundamento das discussões sobre a Residência Técnica; Estágio Supervisionado; Defesa 
do Ensino com Qualidade e a educação a distância. Conclui-se que a Comissão tem se 
fortalecido com a presença de diversas representações, discussões das demandas suscitadas 
pelos profissionais da base e pelo Conjunto CFESS/CRESS e que diante do quadro de 
retrocessos e ataques à educação pública, faz-se necessário o fortalecimento desse espaço 
estratégico.  
 
Palavras chave:  Comissão de Trabalho; Formação Profissional; Projeto Ético Político 
Profissional. 
 

INTRODUÇÃO  

Este artigo tem por objetivo descrever a trajetória histórica da Comissão 

de Trabalho e Formação Profissional do CRESS 11a Região/ PR. Os dados de 

registros, reportam que a Comissão teve início no ano de 2005, formando-se 

basicamente por profissionais vinculados às escolas de Serviço Social do 

Estado, alunos de Serviço Social, agentes fiscais, representantes da 

ABESS/ENESSO e representantes da Gestão. A CT tem por objetivo discutir a 

formação profissional do Assistente Social e os espaços de trabalho 

profissional no contexto da sociedade capitalista. 

Neste cenário, faz-se necessário compreender a formação e o exercício 

profissional na trama das relações e interesses sociais das classes 

trabalhadoras. Assim, entende-se que o exercício profissional exige um 

profissional que tenha competência para propor e negociar projetos e políticas 

com a instituição, competência para defender o campo de trabalho, apreender 

                                                           
1
 Conselho Regional de Serviço Social do Paraná- CRESS/PR – 11

a
 Região 

2
 Elza Maria Campos - Profissional de Serviço Social - Conselho Regional de Serviço Social- 

Paraná - CRESS/PR 
3
 Cleci Elisa Albiero - Professor com formação em Serviço Social - Centro Universitário 

Internacional - UNINTER 
4
 Roberta Mischiatti - Profissional de Serviço Social - Conselho Regional de Serviço Social - 

Paraná - CRESS/PR 



 

o movimento da realidade e das forças vivas do tempo presente. (Iamamoto, 

2014). 

Para fins deste trabalho, definiu-se como metodologia, a pesquisa 

bibliográfica e documental de cunho exploratório. A pesquisa bibliográfica 

acontece por meio de pesquisa em livros e artigos científicos relacionadas a 

proposta do estudo; já a pesquisa documental foi desenvolvida a partir das 

memórias e relatos das reuniões e encontros dos participantes da CT dos 

últimos dois anos. Os dados foram sistematizados em uma tabela organizada 

pelas autoras e após os dados da pesquisa, foram analisados a luz do 

referencial teórico proposto para este trabalho.  

Para fins de organização metodológica, este trabalho está organizado 

em três partes, sendo uma parte inicial com uma apresentação teórica sobre a 

importância da formação profissional para o exercício da profissão, na 

sequencia explana-se sobre a avassaladora intervenção mercadológica na 

educação, principalmente na educação superior e por fim, apresenta os dados 

da sistematização dos encontros da CT de Formação Profissional.  

 

FORMAÇÃO, TRABALHO E QUESTÃO SOCIAL  

 O projeto de formação profissional do Serviço Social, construído em um 

processo de rupturas com o conservadorismo na profissão, se deu 

principalmente a partir da década de 80 com o movimento de reconceituação 

da profissão. Este movimento evidenciou um processo de maturação e de 

reencontro do Serviço Social no contexto de compreensão de seu passado 

histórico, das contradições inerentes ao modo de produção capitalista marcada 

por profunda desigualdade e concentração de rendas, evidenciando as 

contradições imanentes a lógica de reprodução do capital, que tem 

demonstrado a condição social da humanidade cada vez mais distante do 

horizonte emancipatório. Neste contexto, para Iamamoto, “o debate no serviço 

social brasileiro tem sido polarizado por um duplo e contraditório movimento: o 

mais representativo impulsiona o processo de ruptura teórico e política com o 

lastro conservador de suas origens”. (2014, p. 612). 

 Destaca-se nessa trajetória do Serviço Social no Brasil, o debate em 

torno da questão social e da categoria trabalho, consistindo em um dos 



 

elementos teórico-metodológicos centrais da análise crítica da inserção do 

Serviço Social na realidade contemporânea, em ruptura com o pensamento 

conservador, apoiado em elementos da teoria social marxista. Os intensos 

debates a respeito dos novos rumos impostos à profissão marcaram 

significativamente os avanços e conquistas principalmente na área da 

produção acadêmica, das pesquisas, da participação em Congressos 

Científicos e Eventos diversos da categoria profissional. Neste contexto, 

segundo Mattos, pode-se afirmar que: 

 

A trajetória do Serviço Social no Brasil tem relação estreita com os 
movimentos societários engendrados na conjuntura política, 
econômica, social e cultural do país. A gênese, o processo de 
institucionalização, laicização, o movimento de reconceitualização e 
intenção de ruptura do Serviço Social com o conservadorismo não 
podem ser compreendidos sem uma leitura crítica dos momentos 
históricos do país.  (MATTOS, 2015,) 

 
Assim, o serviço social é uma profissão que se constrói no âmbito das 

relações sociais capitalistas, sendo formada a partir do enfrentamento dessa 

mesma realidade. Assim, o Projeto Ético Político da Profissão que representa 

um marco no sentido de um posicionamento contrário ao conservadorismo 

profissional, exige uma leitura totalizadora e crítica da realidade. 

Nesse contexto, destaca-se as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Serviço Social, construídas pela Abess/Cedepss em 1996 e revistas em 1999, 

foram construídas com ampla participação acadêmica em oficinas locais, 

regionais e nacionais, que evidenciaram a necessidade de contextualizar o 

significado social da profissão, relacioná-la com as profundas transformações 

no mundo capitalista e suas consequências no âmbito do trabalho.5 

Para Iamamoto (2014) as diretrizes curriculares para o serviço social 

proposto pela Abess/Cedepss, passa a reconhecer “o serviço social como uma 

especialização do trabalho da sociedade, inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho social, o que supõe afirmar o primado do trabalho na constituição dos 

indivíduos sociais. ” (p. 617)   

Debater a construção e edificação das diretrizes curriculares para a 
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formação profissional do serviço social, reafirma a centralidade que a “questão 

Social” tem como base fundante da dimensão sócio histórica da profissão, 

ressaltando as respostas do Estado, do empresariado e as ações das classes 

trabalhadoras no processo de constituição, afirmação e ampliação dos direitos 

sociais. (Abess/Cedepss, 1997)  

Desse modo, a principal determinação para os embates que vem sendo 

enfrentado na conjuntura, reside na clara oposição existente entre “o Projeto de 

Formação calcado na emancipação e a política da educação neoliberal sob a 

égide de mercado”. (RAMOS e ABREU, 2016, p. 258) 

 Nesta trajetória histórica e de luta da categoria profissional, vale 

destacar esse ano de 2019, por registrar os 40 anos do Congresso da Virada6. 

Esse evento marcante para a categoria profissional, simbolizou, naquele 

momento, uma identidade com as lutas coletivas, com a classe trabalhadora e 

uma escolha da categoria profissional por uma direção ética, técnica e política 

da profissão materializados no projeto ético político profissional, identificado 

com um projeto de sociedade que defende uma nova ordem societária, livre de 

opressões e explorações.  

 Todo esse processo de lutas para a garantia de uma formação crítica, de 

qualidade, laica, pública e gratuita tem recebido nas diversas conjunturas, 

processos de fortalecimento do ensino superior privado, notadamente o ensino 

a distância que tem criado possibilidades para a precarização da formação 

profissional, já que o tripé ensino, pesquisa e extensão, ainda que nas 

Instituições Públicas de ensino superior tenha também recebido ataques seja 

no corte de verbas seja em sua autonomia universitária ainda persiste na 

resistência e na defesa da universidade pública. 

 
POR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE: educação 

não é mercadoria 

  O ensino superior no Brasil foi marcado nos anos de 1990 por reformas 

que atenderam aos imperativos das agências internacionais, com destaque 

para o Banco Mundial, onde, para além da educação, desencadeia-se uma 
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ampliação do espaço privado nas atividades diretamente ligadas à produção 

econômica e também no campo dos direitos sociais, conquistados pelas lutas 

históricas da classe trabalhadora, gerando o aprofundamento da 

mercantilização da educação, particularmente da educação superior.  

Segundo Lima7 (2011, p. 2), essa ampliação ocorre através de dois 

movimentos: a) a expansão das instituições privadas, através da liberalização 

dos "serviços educacionais"; b) a privatização interna das universidades 

públicas, através das fundações de direito privado, das cobranças de taxas e 

mensalidades pelos cursos pagos e do estabelecimento de parcerias entre as 

universidades públicas e as empresas, redirecionando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. A autora destaca que estas orientações estavam 

presentes em documento apresentado pelo Banco Mundial8, substanciado em 

quatro estratégias para a reforma da educação superior na América Latina, 

Ásia e Caribe.  

 E, é esse contexto que a educação brasileira vive um processo de 

mercantilização: instituições privadas passaram a empresariar a formação 

profissional. O que se evidencia no presente momento, é a estruturação de um 

tipo de universidade adequada à atual etapa de acumulação do capital, com 

uma proposta de um padrão gerencial, buscando quebrar com a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, esse 

processo de mercantilização do conhecimento, ataca a democracia e a 

autonomia universitária, visando inclusive acabar com a gratuidade, com o 

sistema de cotas, o cerceamento à liberdade de cátedra, o aumento das 

intervenções e operações policiais em Universidades, interferindo inclusive na 

nomeação de reitores, que até então seguia a lista tríplice, para nomeação do 

presidente da república. 

 Esse processo de mercantilização do ensino tem se acentuado 

particularmente nos últimos anos. Em 2016 atingiu a seguinte situação: do total 

de vagas em cursos superior, menos de 10% são ofertadas por instituições de 
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ensino público. Dos cerca de 11 milhões de estudantes matriculados, em 

cursos de ensino superior, 33% estão matriculados em curso à distância9.    

 A expansão de vagas de pouca qualidade e o aumento dos cortes de 

recursos para ensino, pesquisa e extensão são parte imprescindível desta 

tendência de crescimento de cursos de educação à distância. De 2015 a 2018 

segundo o portal de transparência10, as despesas totais efetivadas no 

orçamento da União, com o ensino superior ficaram estagnadas, ou seja, um 

investimento de 30 bilhões de reais, enquanto que para os bancos só em 2017, 

foram gastos indiscriminadamente cerca de 400 bilhões de reais com o 

pagamento ao mercado financeiro da dívida pública. 

 No que se refere aos programas de pós-graduação, que são 

responsáveis por 80% da produção científica do país, tem recebido cortes 

sistemáticos. O Conselho Superior da Coordenação de Nível Superior de 

Pessoal – CAPES, denunciou em nota pública no dia 02 de agosto de 2018 

que o país iria se deparar ao final de 2019 com cortes de bolsas de mestrado e 

doutorado, que poderá atingir mais de 93 mil professores e pesquisadores. 

 Essa realidade, já anunciada é aprofundada tanto na edição da emenda 

do Teto dos Gastos Públicos (95/16) que além de impactar a saúde, educação 

também afetaria o setor de ciência e tecnologia.  

 Por outro lado, o anúncio do "Future-se", pode representar de fato a 

mercantilização da educação superior no Brasil, uma vez que este programa, 

sugere um financiamento para o ensino superior do setor privado, por meio de 

fundos cotados na bolsa de valores. Isso, pode representar uma 

desresponsabilização, uma destruição da universidade pública brasileira. 

 No Serviço Social, as organizações da categoria profissional como a 

ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO, tem sistematicamente realizado 

debates, oficinas e campanhas tanto para a defesa da formação profissional de 

qualidade como para denunciar a intensa privatização, com fortes incentivos de 

recursos públicos e normativas aprovadas pelo Estado, que possibilitaram o 

fortalecimento do ensino superior privado, em especial o ensino a distância, 
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criando ambiente favorável para o aligeiramento e a certificação em massa, em 

detrimento do ensino superior público e de qualidade. 

 Em evento realizado do conjunto CFESS/CRESS11, essa realidade fica 

mais nítida e preocupante para o Serviço Social brasileiro, uma vez que 

segundo dados apresentados, de um total de 407 cursos de Serviço Social no 

Brasil, 335 são à distância e 72 são presenciais, sendo que destes, 26,97% são 

de curso presencial e 73,03% são à distância. (Censo de Educação Superior 

no Brasil, INEP, 2017).  

 Essas informações requerem, um estudo mais detalhado, um olhar nos 

dados, no entanto, faz-se mister afirmar que há um processo de 

desqualificação da formação universitária, que afeta a formação em Serviço 

Social, ameaça frontalmente as Diretrizes Curriculares. 

 

A TRAJETÓRIA DA CT de TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Este ponto visa descrever alguns dados referentes ao caminho 

percorrido pela Comissão de Trabalho e Formação no CRESS 11º Região 

Paraná. De acordo com análise dos documentos arquivados nas duas pastas 

da Comissão do CRESS/PR foi possível verificar que a Comissão inicia-se no 

ano de 2005, com um único registro: a elaboração de uma nota de 

esclarecimento para publicação em jornal frente ao ENADE – Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes após envio do Ofício do CFESS n. 

049/200512.  

Já os anos de 2006, 2007 e 2008 não consta registro na pasta da 

Comissão de Trabalho e Formação do CRESS/PR.  Em 2009 consta uma única 

atividade, a qual foi a elaboração do Plano de Metas de 2009, o qual previa a 

realização de audiência pública contra o EaD/Campanha, precarização do 

ensino e defesa do ensino público gratuito e de qualidade; elaboração de 

dossiê com irregularidades encontradas no EaD e informar o MP e o MEC caso 
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fosse identificadas irregularidades no EaD. 

Nos dois anos seguintes as atividades estavam voltadas na colaboração 

com o GT de Trabalho e Formação, o qual ficou responsável pela elaboração 

da Política Nacional de Capacitação continuada dos/as assistentes sociais, 

culminando na consulta aos CRESS da região Sul, quanto às experiências no 

processo de capacitação da categoria profissional. Houve também a 

participação de representantes do CRESS/PR nas reuniões do GT Nacional. 

Em 2012 consta a continuidade da representação no GT Nacional nas 

reuniões, via memória enviada pelo CFESS. Houve também a realização do 

Seminário Estadual de Ética e Estagio Supervisionado no Processo de 

Formação Profissional, o qual contou com a representação das seguintes 

entidades: CFESS; CRESS PR; ABEPSS; ENESSO. Neste ano também foi 

elaborado o plano de lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a 

Precarização do Ensino Superior. 

Até este ponto, observa-se que a Comissão de Trabalho e Formação do 

CRESS/PR vinha caminhando para sua construção e fortalecimento, contudo 

em 2013 nada consta nos arquivos sobre as atividades realizadas. 

Já, em 2014, a Comissão se mostrou mais ativa, pois houveram 6 

reuniões da Comissão, que levaram pautas diversas como: ABEPSS Itinerante; 

capacitação e testagem dos credenciamentos de estágio; residência técnica; 

visitas nas UFAS; plano de lutas; repasse da reunião do GT Nacional; 

planejamento e participação de base e entrevista para a revista Fortalecer.  

Por conseguinte, no ano em que a Comissão completara 10 anos foram 

realizadas 07 reuniões com as seguintes pautas: EAD; estágio supervisionado; 

residência técnica; repasse da reunião da COFI; realidade e demandas das/os 

assistentes sociais em programas de residência técnica e saúde; organização 

para ABEPSS Itinerante e elaboração do plano de metas. Este ano foi marcado 

também pela contínua participação no GT Nacional, bem como na realização 

da “Oficina – Estágio Supervisionado: Limites e Possibilidades para a 

Formação Profissional” 

Considerando o ano de 2016, mesmo com o número menor de reuniões 

realizadas referente ao ano interior, observou-se avanço no que tange a 

relação da Comissão de Trabalho e Formação com a COFI - Comissão de 



 

Orientação e Fiscalização diante do registro de discussão de demandas 

recepcionadas pela COFI e dialogadas com a de Trabalho e formação.  

Já em 2017, registrou-se 8 reuniões da Comissão, com diálogos a 

respeito da: avaliação do plano de metas de 2017; planejamento das datas das 

reuniões da Comissão; organização da ABEPSS Itinerante e elaboração do 

plano de metas de 2018.  

Estiveram presentes profissionais de base, trabalhadoras do CRESS/PR 

e Gestão.  

Na sequência, ao ser analisado o ano de 2018, identificamos que foi o 

ano, até o presente momento da pesquisa (agosto de 2019), em que a 

Comissão mais se reuniu visto o registro de 10 reuniões naquele ano. As 

pautas discutidas foram: residência profissional; seminário da comissão; 

Congresso Paranaense; apresentação do Sarau revolucionArte; realização do 

1º Encontro Paranaense de Estágio e Extensão Multiprofissional de Serviço 

Social, que reuniu um grande número de assistentes sociais nos dois dias do 

evento. Contou também com palestrantes de renome nas referidas temáticas, 

as quais permeiam o cotidiano de centenas de assistentes sociais no Estado 

do Paraná. Esse encontro debateu ainda o monitoramento das deliberações do 

46º Encontro Nacional; fórum nacional; organização da ABEPSS itinerante e a 

criação de novo grupo no whats. 

 A análise finalizou-se com os registros das reuniões e atividades 

realizadas até o mês de julho de 2019, ou seja, 04 reuniões. As temáticas 

discutidas foram: 7ª edição do CPAS; Implantação do curso: Assistente Social 

em Movimento; indicações de participantes do 13º Seminário Nacional de 

Trabalho e formação profissional; repasse sobre a organização do CPAS; 

levantamento da situação dos cursos de graduação; informação sobre a 

campanha da ABEPSS – Sou assistente social e supervisiono estágio e 

repasse do Encontro Nacional de Formação e Trabalho13.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise dos arquivos propiciou o conhecimento da trajetória da 

Comissão de Trabalho e Formação, a qual trouxe elementos tais como: 

temáticas discutidas e encaminhadas; participantes e suas representações, 

participação em atividades relacionadas a proposta da Comissão e o número 

de reuniões realizadas até o presente momento. Um fator que deve ser 

considerado é a consonância das atividades com o deliberado e proposto pelo 

conjunto CFESS/CFESS, seja nas deliberações dos Encontros Nacionais, com 

a elaboração dos planos de metas e de lutas e suas execuções, seja nas 

campanhas propostas pelo CFESS. 

 Assim com o compromisso de contribuir com a Comissão, diante da 

construção deste artigo, sugere-se que seja realizada pesquisa dos 

documentos, os quais não foram encontrados nas duas pastas de arquivo, 

destinada a própria comissão. Sugere-se ainda que busquem junto aos 

participantes da época, memórias, pautas, visto que se observou a metodologia 

de envio destes, por e-mail. Finalmente, considera-se de relevância a trajetória 

dessa Comissão, na contribuição e defesa do projeto ético político profissional 

referenciado nas diretrizes curriculares, em um momento de profundo ataque a 

educação pública brasileira.  
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