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1. INTRODUÇÃO

Considerando este momento presente dos desmontes de diversas políticas públicas e os ataques às
Universidades Públicas Federais, o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO e as Instituições
de Ensino Superior filiadas à Associação, apresentam a Campanha Nacional: “Formação com
qualidade é educação com direitos para você! Graduação em Serviço Social: só se for legal, crítica e
ética”.

O CRESS 1º Região apoia esta Campanha Nacional na defesa de uma educação de qualidade
embasadas nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS para os Cursos de Graduação em Serviço Social,
com os princípios éticos contidos no Código de Ética Profissional do/a Assistente Social e as
conquistas da Lei nº 8.662/1993 que regulamenta a profissão.
Afirmamos o compromisso no combate à precarização do ensino superior em Serviço Social, bem
como, a disseminação de cursos que não estão vinculados ao MEC e não seguem as diretrizes
curriculares da Abepss.
Temos que lutar para preservar nossa profissão em meio aos ataques da mercantilização. Além
disso, precisamos estar atentos/as à proliferação de oferta de cursos ilegais, denunciando aos órgãos
competentes, à sociedade civil e, particularmente as/os interessadas/os na formação profissional
em Serviço Social, para que lutem pelo direito à educação com qualidade.
Convocamos a categoria profissional, assistentes sociais no exercício da docência, na política de
educação e demais políticas sociais, estudantes de Serviço Social e a sociedade civil a “lutarem
pelo direito à educação com valores emancipatórios, incompatíveis com os interesses mercantis. A
lutarem por uma educação referenciada nos interesses das classes trabalhadoras e contra toda forma
de preconceito e discriminação. Uma educação que fortaleça os direitos sociais e humanos
universais, bem como os sistemas e instituições democráticos a serviço da justiça social e da
igualdade" conclama a Presidente da ABEPSS , Profa. Esther Lemos, em nossa entrevista que conta
ainda com a Coordenadora de Curso de Graduação em Serviço Social da UNIFAMAZ , Profa. Laira
Vasconcelos e com o representante da ENESSO 1º Região - o discente em Serviço Social pela
FIBRA, Augusto Nunes, à entrevista com o objetivo central a divulgação e mobilização para a
importância desta Campanha dentro das trincheiras de lutas vivenciada pelas Entidades e
Instituições de Ensino Superior no combate à precarização do ensino e fortalecimento de uma
educação de qualidade no contexto de Pandemia, em particular, no cenário de trabalho remoto.

2. RESPOSTAS

ABEPSS

PARA: ESTHER LUÍZA DE SOUZALEMOS – PRESIDENTE DAABEPSS.

Em 2019 foi lançada pelas entidades da categoria a Campanha Nacional “Formação com
qualidade é Educação com direitos para você! Graduação em Serviço Social: só se for legal,
crítica e ética” e que diante do contexto de pandemia toma uma importância central em
virtude do acirramento dos ataques às universidades públicas e da Educação como direito
humano. Quais desafios se colocam neste contexto de suspensão das atividades acadêmicas nas
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unidades de ensino públicas, com ameaça de retorno por ensino remoto, sem que para isso se
tenham as estruturas necessárias para a realização destas atividades?

Em nome da gestão da ABEPSS, “Resistir e avançar na ousadia de lutar” (2019 – 2020), parabenizo
o CRESS PA pelo compromisso com as funções precípuas do Conselho e com a atenção para a
agenda da formação profissional, evidenciando que não dissociam esta dimensão do trabalho
profissional.
Agradeço a oportunidade de dialogar com a categoria no Pará participando aqui e conclamando ao
envolvimento de todes na Campanha Nacional “Formação com qualidade é Educação com Direitos
prá você! Graduação em Serviço Social: só se for legal, crítica e ética” lançada em maio de 2019.
A pandemia da COVID 19 chegou ao Brasil e, para aqueles/as que não “viam” as contradições
concretas de nossa sociabilidade, escancarou todas as formas de desigualdade e injustiça social
historicamente vivenciadas pela classe trabalhadora. Somado ao genocídio produzido pelo governo
criminoso de Jair Bolsonaro, o país vive uma tragédia coletiva alimentada pelo neofascismo e
neoconservadorismo. Analisar e intervir criticamente nesta realidade é o maior desafio de nossa
geração.
A categoria tem enfrentado as contrarreformas neoliberais e, particularmente no âmbito da educação,
denunciando seu processo de mercantilização e precarização tanto na oferta quanto das condições
de trabalho em todo o serviço público, colocado como grande “vilão” pelo próprio governo que age
em favor dos interesses do mercado.
O Serviço Social brasileiro possui um patrimônio profissional e, como profissão regulamentada pela
Lei nº 8.662/1993, possui natureza interventiva, sendo ao mesmo tempo área de produção de
conhecimento. Os princípios do Código de Ética Profissional (1993), as orientações das Diretrizes
Curriculares da ABEPSS (1996), a Resolução CFESS nº 533 (2008), a Política Nacional de Estágio
– PNE aprovada na assembleia da ABEPSS (2009), oferecem à categoria as balizas normativas para
a orientação dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Graduação em Serviço Social e
respectivos Regulamentos de Estágio Supervisionado. Estas normativas, juntamente com as notas e
posicionamentos construídos tanto pela ABEPSS quanto pelo CFESS no contexto da pandemia, são
parâmetros para fundamentar a tomada de decisões, individuais e coletivas, no âmbito dos cursos,
além da necessária organização da categoria, particularmente nos espaços coletivos dos Fóruns
Regionais em Defesa da Formação e Trabalho Profissional.
Os desafios que se colocam na atualidade vão desde a defesa das Ciências Humanas e Sociais como
área de conhecimento, bem como da Educação como direito, quanto da luta cotidiana pela
universidade que queremos: pública, gratuita, laica, presencial, socialmente referenciada, na qual o
ensino, a pesquisa e a extensão cumprem a função social de produção do conhecimento e formação
profissional tendo como referência o perfil profissional apontado nas Diretrizes Curriculares da
ABEPSS. Termos unidade política na defesa da Ciências Humanas e Sociais, da Educação como
direito e da autonomia universitária é um desafio central na atual conjuntura negacionista e
genocida.
O contexto da pandemia tem sido utilizado para fazer avançar o projeto de educação do capital
como nicho de mercado. Além de “naturalizar” desigualdades aviltantes, nega a universalidade do
acesso à educação no seu sentido emancipatório. A particularidade histórica da região amazônica
neste contexto coloca desafios antes impensáveis. Ao mesmo tempo, apresenta possibilidades que,
construídas democraticamente e com a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo
ensino-aprendizagem, podem ser alternativas coletivas que reafirmem o direito à Educação. A
prioridade é salvar e preservar vidas, todos os esforços, individuais e coletivos, devem ser
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canalizados neste propósito. O acúmulo teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político do
Serviço Social brasileiro permite-nos analisar as contradições e construir estratégias comuns na
efetivação de direitos e defesa da vida. É neste sentido que a ABEPSS, juntamente com a ENESSO
e o conjunto CFESS/CRESS, no âmbito do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho
Profissional com Qualidade em Serviço Social, envolvendo universidades públicas e privadas bem
como todos os espaços socioocupacionais, publicou posicionamento sobre “Trabalho e Ensino
Remoto Emergencial” (disponível em http://www.abepss.org.br/noticias/trabalho-e-ensino-remoto-
emergencial-386). A luta e resistência tem sido construída coletivamente e, na gestão nacional e
regional da ABEPSS, temos trabalhado e precisamos fortalecer a articulação com as organizações
da categoria no enfrentamento da crise sanitária, política e econômica vivida no país. Nosso projeto
profissional reafirma que A vida está acima dos lucros! Vidas negras importam! Vidas indígenas
importam!

ACADEMIA

PARA: LAIRA VASCONCELOS DOS SANTOS – COORDENADORA DO CURSO DE
GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DAUNIFAMAZ.

A Campanha Nacional “Formação com qualidade é Educação com direitos para você!
Graduação em Serviço Social: só se for legal, crítica e ética” lançada em 2019 pelas entidades
do conjunto CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO apresenta o desafio de garantir no cotidiano
acadêmico a defesa do projeto ético-político. No cenário de excepcionalidade que estamos
vivendo, algumas instituições privadas de ensino, continuaram a realizar o estágio
remotamente, apesar das orientações contrárias das entidades da categoria (CFESS e
ABEPSS). O curso de Serviço Social da UNIFAMAZ, ao contrário, seguiu as orientações de
nossas categorias, suspendendo assim o estágio supervisionado. Qual foi o papel da
coordenação do curso de Serviço Social na mediação deste processo que envolve um conjunto
de interesses, muitas vezes difíceis de conciliar e como este fato se alinha com a campanha
nacional?

Em resposta ao Ofício n.º 134/2020 – CRESS 1ª Região, em nome do corpo docente do Curso de
Bacharelado em Serviço Social do UNIFAMAZ gostaria de agradecer o convite e o reconhecimento
ao nosso compromisso enquanto Assistentes Sociais Docentes com a formação de qualidade, legal,
crítica e ética, alinhada ao projeto ético político da profissão.
Nesse contexto de pandemia e atendendo a todas as recomendações dos órgãos de saúde e das
entidades representativas das categorias profissionais, a Reitoria do UNIFAMAZ, no mês de março
suspendeu todas as atividades presenciais, inclusive os estágios supervisionados. Contudo, a
Portaria n.º 544 do MEC em junho autorizou a realização do estágio de forma remota e mais uma
vez a realidade tensiona a nos posicionarmos e tomarmos decisões.
O Curso de Bacharelado em Serviço Social do UNIFAMAZ é reconhecido pelo MEC e possui seu
Projeto Pedagógico construído e atualizado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais,
formado por um corpo docente competente e compromissado com a formação legal, crítica e ética.
O exercício da atribuição de coordenação de curso de Bacharelado em Serviço Social, segundo a
Lei 8.662/1993, é uma atribuição privativa do/a Assistente Social e no exercício dessa função
minha concepção de gestão está subordinada ao nosso projeto ético político e toma como
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fundamento a perspectiva teórico metodológica materialista dialética, acredito que esse seja um
diferencial na forma de conduzir todos os processos e demandas do cotidiano e nos subsidia a
superar os desafios impostos no exercício profissional. Além disso, contamos com o suporte dos
documentos emitidos pelo conjunto CFESS/CRESS e ABEPSS, a exemplo da CAMPANHA
NACIONAL “FORMAÇÃO COM QUALIDADE É EDUCAÇÃO COM DIREITOS PARAVOCÊ!
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: SÓ SE FOR LEGAL, CRÍTICA E
ÉTICA.
Estando na condição de gestora em uma IES privada algumas situações, correlações de forças e
decisões estão acima da nossa possibilidade de interferência, inclusive existem interesses
institucionais que se contrapõem ao nosso projeto ético político, a contradição é vivida
cotidianamente. E nesse contexto, cabe a nós enquanto assistentes sociais assumir uma posição
política em termos de gestão democrática, trabalhar coletivamente, refletindo sobre a nossa
condição de trabalhadoras/es, buscar alternativas, estudar, dialogar e nos posicionarmos. Mas, isso é
desafiador, pois somos trabalhadoras e temos nossas limitações de ordem subjetiva.
A gestão de um curso de graduação é uma tarefa árdua, que implica a construção de processos de
planejamento, a busca constante de conhecimento do cenário local e nacional referente a processos
educacionais, das regulamentações e legislações, a escuta qualificada dos argumentos e demandas
dos sujeitos envolvidos nesse processo, o estabelecimento de parcerias institucionais e o diálogo
constante. A tomada de decisões precisa ser embasada em referenciais teóricos, na perspectiva
ético-política transformadora e técnico operativa comprometida com a categoria e com a formação
de qualidade, reforçando a campanha nacional sobre a defesa da formação de qualidade, legal,
crítica e ética.
Além disso, ao longo desses sete anos de existência do curso de serviço social no UNIFAMAZ, em
decorrência de todo empenho de docentes, da nossa capacidade de nos reinventar e nos reerguer,
conseguimos nos estabelecer como curso de qualidade, com excelentes resultados nas avaliações
internas e externas e isso nos possibilita uma margem de diálogo e posicionamentos juntos aos
superiores institucionais que confiam no nosso trabalho e apoiam nossas decisões e isso ocorreu
com a decisão de não implementar o estágio remoto.
Desta forma, realizamos o diálogo por meio da coordenação de estágio e das supervisoras
acadêmicas junto as/os supervisoras/es de campo e discentes sobre a suspensão das atividades de
estágio, ressalto que tivemos dificuldades em relação a discentes concluintes que anseiam pelo
término do curso, contudo precisarão aguardar o cumprimento do estágio quando puderem retornar
as atividades presenciais, bem como os/as discentes ingressantes em estágio I, muito ansiosos pela
vivência desse momento, mas foram esclarecidas/os sobre a necessidade de aguardar momento
mais oportuno para ingresso no campo de estágio, considerando as orientações dos órgãos de saúde
e das entidades representativas da categoria dos/as assistentes sociais.
Para dar conta de tudo isso, conto com o trabalho e empenho das Assistentes Sociais Docentes que
compõem o Núcleo Docente Estruturante do Curso, faço questão de citar nominalmente, Ana
Cláudia Guedes, Eli Pinheiro, Patrícia Belo e Rosiane Souza (coordenação de estágio), as quais
coletivamente constroem diariamente o curso de serviço social do UNIFAMAZ.

ENESSO

PARA: PABLOAUGUSTO GONÇALVES NUNES - REPRESENTANTE DAENESSO
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A Campanha Nacional “Formação com qualidade é Educação com direitos para você! Graduação
em Serviço Social: só se for legal, crítica e ética” lançada em 2019 pelas entidades da categoria, traz
o desafio de problematizar a educação como direito humano, mas também, a de garantir os
princípios éticos expressos no código de ética do/a assistente social e as conquistas presentes na lei
de regulamentação da profissão. Pensando a realidade que vivemos hoje do novo coronavírus e a
perspectiva de retomada das atividades acadêmicas em modo remoto, quais os desafios colocados
para os estudantes com relação ao estágio supervisionado e ao acompanhamento das aulas on-line?

ENESSO

Observando o contexto pandêmico, nós enquanto ENESSO R1 (que compõe os estados do
norte menos TO, mais MA e PI), levantamos a pauta recorrente no sentido da educação que se
apresenta precarizada em todas as esferas, seja ela privada ou pública, e em todas as modalidades de
formação. A partir disso, colocamos em questionamento as propostas e aplicações das atividades de
ensino, pesquisa e extensão de forma remota, provocando o debate sobre a qualidade do tripé
primordial da formação das/dos discentes em Serviço Social. Trazemos aqui um breve levantamento
sobre a inserção da graduação em Serviço Social, e observa-se que em apenas quatro instituições
públicas federais e estadual se oferta a formação presencial, encontra-se em diversas outras
instituições privadas (sendo ela presencial, semi-presencial e EaD) em larga escala, provocando o
debate sobre a condição das atividades realizadas por elas.

A Lei nº8.662/93, refere-se a regulamentação da profissão do Serviço Social, assim como a
forma de realização da prática do estágio (seja ele obrigatório ou não obrigatório), apresentando que
o mesmo deve ser supervisionado DIRETAMENTE pela/pelo Assistente Social, ou seja,
interpretamos que pode/deve ser aplicado de forma presencial para a garantia da qualidade que já se
encontra em desafio. Desafio este apresentado em diversas perspectivas, como assedio, a má
aplicação do plano de estágio que foi construído com as/os supervisoras/es acadêmico e de campo,
limitações técnicas ou de equipamento para trabalho e também a saúde física e subjetiva da/do
estagiária/o.

No que tange o ensino, reiteramos a ponderação inicialmente apresentada no quesito em que,
a precarização que já se apresentava em todas as modalidades acabam por serem agravadas com a
aplicação do ensino remoto nas instituições privadas e os projetos de execução nas instituições
públicas, incitadas após a portaria n°544 de 16/06/2020 do Ministério da Educação, assim também,
com agravantes da relação docente/discente que presencialmente também tem diversos desafios,
semelhantes a da prática do estágio e que acabam se agravando de forma remota.

Assim sendo, nós enquanto ENESSO R1 reafirmamos nosso repúdio a esta configuração de
formação e realização de estágio da/do discente, assim como a prática profissional da/do
profissional do Serviço Social, levando consideração exclusivamente o compromisso com o nosso
projeto ético-político.
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