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O FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO COM 

QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL tem como diretriz a articulação e fortalecimento da luta 

coletiva da categoria no desenvolvimento de ações que vinculem o trabalho e a formação das 

e dos assistentes sociais com vistas à defesa de uma educação emancipada, a materialização 

do Projeto Ético-Político do Serviço Social, bem como a garantia dos princípios e normativas 

profissionais. 

A criação do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho de Qualidade em 

Serviço Social, nasce da experiência no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Nacional Trabalho 

e Formação (2008-2017). Este GT finalizou as atividades, mas reivindicou-se coletivamente, a 

necessidade de um espaço de mobilização permanente para lutar na defesa da formação em 

Serviço Social, que ampliasse as articulações da categoria e reafirmasse a indissociabilidade 

entre trabalho e formação profissional.  

Em atividade do FÓRUM NACIONAL em Vitória (ES) no ano de 2018, foi deliberado 

que a coordenação deste espaço ocorrerá de forma colegiada pelas três entidades coletivas 

do Serviço Social, sendo pelo menos duas entidades nacionais do Serviço Social (ABEPSS-CFESS 

e ENESSO) e uma entidade e/ou representação que pode ser de âmbito regional, para o 

período de um ano. 

Em 2019, a Coordenação do FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA FORMAÇÃO E DO 

TRABALHO COM QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL, teve como gestão colegiada as três 

entidades: ABEPSS; ENESSO e CFESS, tendo a representação regional pelo CRESS/RJ. No final 

do ano de 2020, em Plenária Nacional, ficou deliberado que a representação regional passaria 



 
 

a ser assumida pelo CRESS/MA. E, em setembro de 2022, em atividade que antecedeu o 49º 

Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS, na Plenária do Fórum Nacional, o CRESS/PR 

assume a representação regional na Coordenação Colegiada. 

Na Plenária de 2022 foi realizado o balanço das ações do Fórum e seus processos 

organizativos. Destacou-se como avanço a consolidação dos FÓRUNS REGIONAIS – em 

funcionamento nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  Os principais 

elementos apresentados foram: a concepção do Fórum como espaço de articulação e luta das 

nossas entidades (conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO); o processo histórico de 

construção dos Fóruns e o avanço das discussões em torno de temáticas como: Residência 

Multiprofissional, Curricularização da Extensão, Estágio Supervisionado na graduação e 

estágio na Pós-Graduação. As dificuldades enumeradas para a atuação do Fórum foram: as 

demandas trazidas no contexto da pandemia de Covid-19, desmobilizando as lutas da 

categoria; a expansão da proposta do Reuni Digital; o crescimento do ensino à distância, com 

fechamento de cursos presenciais e migração para modalidade EAD.  

Foram levantados, ainda, alguns pontos para debate com relação às prioridades para 

o próximo triênio (2023-2026), os quais evidenciamos: 

- O debate sobre a Lei de Cotas e Ações Afirmativas (Debate Étnico-Racial); 

- A continuidade do debate sobre a Curricularização da Extensão;  

- A disseminação das diretrizes do Fórum Nacional para os Regionais e a articulação 

com outras entidades que defendam os princípios e diretrizes do Fórum;  

- A edição da terceira cartilha sobre a Incompatibilidade do EAD com a Formação 

Profissional de Qualidade;  

- A necessidade de fortalecimento de comissões de trabalho e formação 

profissional nos CRESS; 

- Maior articulação do Fórum com as Comissões de Orientação e Fiscalização; 



 
 

- A ampliação da reflexão sobre as Diretrizes Curriculares e Projeto Ético-Político 

junto aos estudantes.  

Frente ao exposto, ressaltamos a necessidade de garantir a continuidade do trabalho 

de fortalecimento das estratégias de organização por meio da articulação dos Fóruns 

Regionais e, também, locais.  No âmbito da coordenação do FÓRUM NACIONAL, buscaremos 

levantar, para além das demandas supramencionadas, outras pautas pertinentes à temática 

do trabalho e da formação profissional, mapeando as especificidades regionais. Ainda, a 

construção de um espaço virtual específico que valorize a trajetória histórica e principais 

frentes de atuação do Fórum Nacional e a produção de brochura de disseminação e 

fortalecimento das experiências do Fórum, em âmbito Nacional e Regional.  

O FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO COM 

QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL reafirma a necessidade do debate de ações de 

enfrentamento à precarização do ensino de graduação presencial e a distância em Serviço 

Social, no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. Ressalta a 

necessidade de articulação ampliada e fortalecimento das comissões de Formação do CFESS, 

do CRESS, bem como integrantes da ABEPSS, ENESSO, das instituições de ensino superior, 

centros e diretórios acadêmicos, entidades diversas e movimentos que atuam em defesa da 

educação como um direito. 

Destacamos, que o conjunto CFESS/CRESS, na representação do CRESS/PR, assumiu 

a Coordenação Nacional buscando fortalecer essa estratégia de organização por meio da 

articulação nas diferentes regiões e frentes de atuação. A conjuntura exige ações mais 

contundentes pela defesa da formação e trabalho com qualidade em Serviço Social. Vivemos 

um processo de precarização do trabalho e mercantilização da formação de assistentes sociais 

e de ataques cotidianos aos direitos sociais e políticos. Os desafios são diversos! 

Iniciamos 2023 com um novo governo, em que a retomada da democracia nos acena 

com a perspectiva de “esperançar”. Neste contexto, o Serviço Social reafirma sua postura 



 
 

crítica e reflexiva e se coloca ao lado da classe trabalhadora para a transformação da nossa 

sociedade. Um exercício profissional de qualidade requer formação de qualidade.  

Defendemos uma formação em Serviço Social fundamentada no tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão, em que estudantes tenham condições de acesso a uma universidade 

pública, gratuita, laica, presencial, democrática, socialmente referenciada e de qualidade. 

Precisamos debater de forma coletiva com todos os CRESS, ABEPSS e ENESSO, bem como 

outras entidades que defendem a educação enquanto direito e que coadunam com nossas 

pautas, nos dá energia e nos fortalece diante dessa conjuntura. 

Ressaltamos que é fundamental o fortalecimento de estratégias coletivas de 

organização no FÓRUM NACIONAL, em que amplie com as demais entidades organizativas da 

nossa profissão e da classe trabalhadora, nas frentes de lutas em defesa do trabalho e da 

formação profissional com qualidade.  

Acreditando que é somente pela organização coletiva e popular que avançamos nas 

lutas e conquistas, convidamos todos os CRESS, representações da ENESSO e ABEPSS nos 

estados e regiões para dar corpo às lutas a serem empreendidas na defesa da formação e do 

trabalho profissional das e dos assistentes sociais. 
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