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RESUMO 
 
O presente artigo busca problematizar as atuais políticas 
educacionais de ensino superior no Brasil e os rebatimentos 
para a formação profissional em Serviço,por compreender que 
essa disputa é materializada na construção dos nossos 
documentos, iremos conduzir a discussão do Serviço Social 
brasileiro a partir dos debates das Diretrizes Curriculares.  E 
pelo fato da discussão das Diretrizes Curriculares estarem 
ligadas ao debate da educação superior, espaço onde os 
currículos são implementados. Na perspectiva de defesa para 
efetivação da formação profissional crítica, em consonância 
com o projeto de educação público, gratuito, presencial e de 
qualidade. 
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ABSTRACT 

 
This article seeks to discuss the current educational higher 
education policies in Brazil and the repercussions for vocational 
training in Service to understand that this dispute is embodied 
in the construction of our documents, we will lead the 
discussion of the Brazilian Social Work from the Guidelines 
debates curricular. And because of the discussion of the 
Curriculum Guidelines are linked to the debate on higher 
education space where the curricula are implemented. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

O Serviço Social brasileiro tem seu processo histórico vinculado às práticas de 

caridade e assistencialismo exercido pelas damas de caridade, ligada a igreja católica. Uma 

prática profissional de cunho humanista e conservador. 

Contudo, é importante salientar que o Serviço Social está dentro da esfera das 

relações sociais de produção e reprodução da sociabilidade do capital como profissão 

inserida na divisão sócio técnica do trabalho. Dessa forma é uma especialização do trabalho 

que compõe parte das relações sociais do capital (IAMAMOTO, 2009). E é a partir dessas 

relações sociais, que a questão social também se constitui, onde suas expressões são lócus 

da intervenção da/o assistente social. 

Concordamos com Iamamoto (2009), para quem a questão social é a: 

 

[...] base de fundação sócio histórica da profissão, salientando as repostas do 
Estado, do empresariado e as ações das classes trabalhadoras no processo de 
constituição e afirmação dos direitos sociais (2009, pág. 25). 
 

Por isso, como estamos imersos nas relações sociais da sociedade capitalista 

conforme mencionado acima, precisamos compreender que essas relações são fruto de um 

processo histórico no qual o Serviço Social está inserido e suas transformações, assim 

como da realidade social e das manifestações da questão social, perpassam por esse 

processo. 

A gênese do Serviço Social tem como base as doutrinas da igreja católica é e 

com essas influências, com perspectiva conservadora, moralizadora e religiosa, que a/o 

assistente social irá imprimir um perfil de profissão que em seu fazer profissional tratará a 

questão social como problema, culpabilizando o sujeito pela sua condição social, além de 

apontar desvios de ordem moral na sua conduta, além das práticas assistencialistas. 

Entretanto, essas práticas caridosas precisaram ser tecnificadas, porque o Brasil 

passava por um processo de desenvolvimento e crescimento das indústrias no país e o 

Estado e a burguesia estavam juntos no fortalecimento da modernização conservadora 

brasileira. Por isso, para atender às demandas da modernização a burguesia investiu na 

profissionalização do Serviço Social, que estava aliada ao processo de desenvolvimento da 

forças produtivas na sociedade brasileira. Mas isso não significava que havia interesse na 

renovação da profissional. 

Embora, 

[...]equivale afirmar que, instaurando condições para uma formulação do Serviço 
Social de acordo com as suas necessidades e interesses, a autocracia burguesa 



 

 
                  

criou simultaneamente uma espaço onde se inscrevia a possibilidade de se 
gestarem alternativas às práticas e às concepções profissionais que ela demando. 
(NETTO, 2011, p. 129). 
 

É partir desses elementos que se constitui o processo de renovação do Serviço 

Social brasileiro. 

Inicialmente, a primeira vertente a incidir sobre a profissão, mencionada por 

NETTO (2011), é a perspectiva da modernização conservadora, construída nos anos 1960 

sobre influência da perspectiva estruturalista-funcional e positivista. Essa vertente estava 

aliada ao momento sócio-político do Brasil, adequando a intervenção profissional de acordo 

com o desenvolvimento do capitalismo no país no período de modernização (NETTO, 2011). 

A profissão incorpou técnicas das disciplinas de administração para o exercício e formação 

profissional buscando ser mais eficiente e eficaz às demandas dos espaços sócio-

ocupacionais.  

Seguindo no processo de renovação, a vertente de fenomenologia é a base 

teórica da perspectiva de reatualização do conservadorismo (NETTO, 2011). Ela busca 

elementos nas bases constitutivas da profissão, que tem influência religiosa, para sustentar 

essa vertente. Desloca o sujeito da estrutura social, ou seja, essa perspectiva busca através 

da ajuda psicossocial tratar o individual. 

 

Essencial e estruturalmente, esta perspectiva faz-se legatária das características 
que conferiram à profissão o traço microscópio da sua intervenção e a subordinaram 
a uma visão de mundo derivada do pensamento católico tradicional; mas o fez com 
um verniz de modernidade ausente no anterior tradicionalismo profissional [...] 
(NETTO, 2011, p.157). 
 

Por fim, a vertente que representa o processo de renovação do Serviço Social é 

identifica como a perspectiva de intenção de ruptura (NETTO, 2011), que tem como base 

teórica o marxismo, e iniciada na década de 1970, com marco histórico no de 1979, no 3º 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como Congresso da Virada. 

Uma vertente que se apropria do marxismo de forma imatura, com abordagens 

reducionistas, além de recusar a via institucional e as determinações históricas da profissão 

(YAZBEK, 2009). Entretanto, é uma perspectiva que propõe romper com o tradicionalismo 

católico da profissão, que constituía um perfil profissional com intervenção conservadora. 

O processo de renovação do Serviço Social se perpassa por essas três 

perspectivas teóricas que disputavam o direcionamento da profissão, no cenário de 

modificações na realidade social do Brasil. No interior da categoria essa disputa se expressa 

na construção dos nossos marcos legais, nos documentos, na produção de conhecimento e 

posicionamentos políticos, verbalizado pelas nossas entidades e nossas alianças com as 

lutas sociais. Por compreender que essa disputa é materializada na construção dos nossos 



 

 
                  

documentos, iremos conduzir a discussão do Serviço Social brasileiro a partir dos debates 

das Diretrizes Curriculares.  E pelo fato da discussão das Diretrizes Curriculares estarem 

ligadas ao debate da educação superior, espaço onde os currículos são implementados.          

 

 

2DESENVOLVIMENTO   

 

 

A discussão do currículo mínimo para Serviço Social começou em 1979, ano 

singular para a profissão. Foi nessa data que aconteceu o congresso da virada, um 

momento ímpar no processo de ruptura com serviço social conservador. Dessa forma, a 

construção do currículo que se inicia nesse período, sobre responsabilidade da ABESS 

(Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social) se consolida como primeira proposta 

em 1982. 

O debate em torno do currículo mínimo aprovado em 1982, expressa a 

materialização de parte do processo de renovação do Serviço Social, assim como o código 

de ética de 1986. Ambos os documentos apresentavam a necessidade da articulação das/os 

profissionais com as demandas da classe trabalhadora e o amadurecimento teórico no 

interior do Serviço Social em relação ao marxismo. No caso do currículo, o debate era a 

construção de um perfil profissional com uma direção social que acompanhasse o processo 

de ruptura com o conservadorismo na profissão e o aprofundamento da teoria social crítica 

no processo de formação, principalmente porque esse período é marcado pelo crescimento 

da pesquisa, vide a criação do Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e 

Serviço Social (CEDEPESS) que teve como objetivo dar subsídios às demandas dos 

programas de Pós Graduação (BERING; RAMOS, 2009). Já o Código de ética de 1986  

 

[...] reafirma a dimensão política da prática profissional e avança eticamente no 
sentido de sua crítica aos valores universais tomados abstratamente nos códigos 
anteriores. Sua oposição ao conservadorismo ético-profissional reafirma o processo 
de avanço teórico-político da profissão legitimando a construção de uma prática 
comprometida com a transformação social. (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 146). 
 

Durante esse processo de renovação do Serviço Social, que tem como marco o 

ano de 1979, mas se adentra os anos 80, vivenciávamos em nível mundial o 

aprofundamento da crise estrutural do capital e do modelo fordista de produção, que 

acarretou na necessidade de um novo padrão de produção para que o capitalismo 

continuasse se desenvolvendo e acumulando, aliado ao processo de alteração/flexibilização 

do modo de gestão da produção. Essas mudanças determinaram novas estratégias de 



 

 
                  

reconfiguração do papel do Estado e um novo projeto de sociedade era iniciado 

mundialmente em resposta à crise, o projeto neoliberal. 

Diante desse cenário, com a expansão do neoliberalismo como projeto político 

ideológico e com o papel de consolidação desse projeto nos Estados a nível internacional, e 

principalmente nos países de capitalismo periférico, ocorrerá com a mediação dos 

organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o 

processo de adequação dos países da América latina ao novo padrão de produção e 

acumulação do capital, que no Brasil se inicia nos anos 90 com a ofensiva neoliberal.  

Esse novo padrão de produção acarretará na reestruturação da produção com 

diversas alterações no mundo do trabalho, sobretudo com o avanço tecnológico. O mercado 

exigirá um perfil de trabalhador polivalente, que tenha acompanhado o progresso 

tecnológico se adequando a demandas do mercado de trabalho. Essa lógica, que compõe o 

projeto neoliberal, irá imprimir a competição entre os trabalhadores, reforçando o 

individualismo e a meritocracia entre os sujeitos sociais. 

O neoliberalismo coloca para o Estado uma mudança no seu papel, e 

principalmente uma transferência de intervenção, a burguesia questiona o Estado de Bem 

Estar Social, constituído através de políticas sociais e baseado no pleno emprego, 

apontando que este é muito caro e impõe então que o Estado reduza sua intervenção social 

e aumente sua intervenção econômica, dando possibilidades para o desenvolvimento 

privado. 

A educação caracteriza-se como um gasto a mais para o Estado, considerando 

assim a necessidade de ampliar o seu financiamento através de instituições privadas, onde 

esses determinantes foram indicados através de diversos documentos produzidos pelo 

Banco Mundial e outros organismos mundiais durante o governo FHC que se dedicaram a 

estudar a realidade e formular propostas para a educação superior no Brasil.  

O Ensino Superior inserido nessa conjuntura está submetido a uma configuração 

que prioriza o setor privado e sucateia o público, desviando a perspectiva de educação 

enquanto direito, conquistada através de uma mobilização social materializada na 

Constituição Federal de 1988.  

No Brasil, no período descrito acima, estávamos passando pela efervescência 

da organização dos movimentos sociais expresso nas mobilizações pelo fim da ditadura civil 

militar e pela redemocratização do país. Esse processo de mobilizações sociais que a 

sociedade brasileira vivenciava, contribuiu na construção do Serviço Social. Diversos 

assistentes sociais estiveram presentes nessas mobilizações que influenciaram a profissão 

a se colocar em defesa e ao lado da classe trabalhadora e no fortalecimento da teoria social 

crítica. Considerando que a década de 80 e o inicio dos anos 90 foram marcados pelo 



 

 
                  

amadurecimento do Serviço Social em relação ao marxismo, principalmente porque no 

processo de intenção de ruptura balizada pela teoria marxista, a aproximação do Serviço 

Social com essa perspectiva foi imatura.  

Neste sentido, os anos 90 no Brasil começam de forma avassaladora. As 

conquistas dos movimentos sociais contidas na Constituição de 1998 foram "engolidas" pela 

ofensiva neoliberal. Passamos por drásticas transformações no Estado brasileiro, conduzida 

pelo governo Collor (1990 - 1992), como cortes nos gastos com a proteção social, uma série 

de privatização dos serviços públicos e retração nos direitos trabalhistas com a terceirização 

e crescimento do trabalho informal. Essas transformações estavam afinadas com premissas 

neoliberais, mais mercado e menos Estado. 

Portanto, reiteramos a análise de Yazbek: 

 

Inserido neste processo contraditório o Serviço Social da década de 90, se vê 
confrontado com este conjunto de transformações societárias no qual é desafiado a 
compreender e intervir nas novas configurações e manifestações da "questão 
social", que expressam a precarização do trabalho e a penalização dos 
trabalhadores na sociedade capitalista contemporânea. (2009, p.155). 
 

Com esses desafios, impostos pelo neoliberalismo, o Serviço Social continua a 

construção do projeto profissional. Dessa forma, o início dos anos 90, representou para o 

Serviço Social o momento de reconstrução do projeto profissional, sobretudo pela influência 

da ofensiva neoliberal, e a revisão das diretrizes curriculares foi parte fundamental desse 

processo. 

Inicialmente é necessário mencionar a consolidação do código de ética do 

Assistente Social de 1993, que foi construído a partir da revisão do código de 1986, no qual 

reafirmamos nossa defesa de profissão aliada à classe trabalhadora e avançamos na 

dimensão ético política, assumindo valores e princípios fundamentais para o exercício 

profissional como: superação da sociabilidade do capital, ampliação da liberdade, 

universalização dos direitos sociais, ampliação e consolidação da democracia e socialização 

da riqueza socialmente produzida (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

É importante referenciar a lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993 que regulamenta a 

profissão de Assistente Social, que estabelece as competências profissionais que [...] 

expressam capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto, não 

sendo exclusivamente de uma única especialidade profissional [...] (IAMAMOTO, 2009, p. 

21) e as atribuição que são atividades privadas do fazer profissional do assistente social. 

Após referenciar esses importantes marcos do Serviço social que conformam 

parte da materialização do projeto profissional crítico, iremos retomar a discussão das 

diretrizes a partir da realidade do ensino superior. 



 

 
                  

Os debates para reconstrução das Diretrizes Curriculares do Serviço Social, a 

partir do currículo de 82, estavam imerso no processo de "reforma" do estado brasileiro, 

iniciado no governo Collor (1990 - 1992). Dentre suas medidas de governo, a educação 

superior e outras políticas sociais passam a ser entendidas como organizações sociais, ou 

seja, serviço público não estatal com abertura para financiamento do setor privado. Ao 

passo que a ampliação para o investimento privado é uma das partes fundamentais das 

mudanças do Estado brasileiro. Ressaltando que essa é uma política orientanda do Banco 

Mundial. Consolidando esse processo de contrarreforma, o governo FHC (1995 - 2002) 

constrói uma política de governo que privilegia o setor privado e a privatização interna das 

universidades (LIMA, 2005). 

E foram com esses determinantes que formulamos as Diretrizes Curriculares 

para o curso de Serviço Social, através de longos debates e com a participação das três 

entidades da categoria ABESS, hoje ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social), Conselhos Regionais e Conselho Federal de Serviço Social (Conjunto 

CFESS/CRESS) e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 

Então, a partir da 27º Convenção da ABESS, em 1993, na cidade de Londrina foi 

deliberado o processo de revisão do currículo mínino de 82, e durante dois anos, foram 

realizadas diversas oficinas e debates em todo país para encaminhar uma proposta de 

Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social. Assim, na 29º Convenção da ABESS, 

no ano de 1995, em Recife, foi apresentada a Proposta básica para o Projeto de Formação 

Profissional (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

A Proposta básica para o Projeto de Formação Profissional de 1995 faz um 

resgate histórico da profissão a partir do currículo de 1982, situando o momento histórico 

que vivenciamos, principalmente com os desafios a partir dos anos 90 com o neoliberalismo. 

Pontua o significado histórico da profissão, sua relação com a classe subalterna e a 

necessidade de se apropriar dos fundamentos teóricos com mais rigorosidade. Indica a 

questão social como eixo fundamental para a reforma curricular, porque é no âmbito nas 

relações sociais onde se materializam a questão social e suas manifestações, espaço 

privilegiado de atuação do Serviço Social (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

Por fim, a proposta expressa a importância de um perfil profissional que articule 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativo por compreender que: 

 

A perspectiva fundante da formação profissional é um rigoroso trato teórico, histórico 
e metodológico da realidade social. Seu suposto é a adoção de uma teoria social 
crítica e de um método que permita a apreensão do singular como expressão da 
realidade social. É a historização do movimento da realidade que permite perceber 
as tendências do real. A implicação dessa formulação é problematizar a sociedade 
capitalista do ponto de vista da reprodução social qualificando a unidade da 



 

 
                  

produção material e da reprodução das relações sociais” (ABESS/CEDEPSS, 1996, 
p. 166). 
 

Diante disso, podemos dizer que a opção pelo método crítico dialético foi 

incorporada pelo Serviço Social porque possibilita uma análise da realidade social 

compreendendo as contradições inerentes à sociabilidade da burguesa, numa perspectiva 

de totalidade que não estabelece uma relação dicotômica entre subjetividade e objetividade 

e nem uma relação mecânica entre a união de partes para constituir o todo.  

Portanto, com base nessas reflexões indicamos os três núcleos de 

fundamentação da proposta básica para o Projeto de Formação Profissional, a) núcleo de 

fundamentos teórico-históricos das configurações sócio-econômicas, culturais, políticas e 

teóricas do ser social responsável pela compreensão da vida social no processo de 

desenvolvimento do capitalismo; b) núcleo de fundamentos da particularidade da formação 

sócio-histórica da sociedade brasileira inserida na divisão internacional do trabalho donde 

são construídas a particularidade da realidade brasileira na reprodução do capitalismo 

mundial e c) núcleo de fundamentos do trabalho profissional que busca compreender a 

profissão na divisão sócio técnica do trabalho (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

Assim, com base nesse documento proposto em 1995, que na assembléia geral 

da ABESS (hoje ABEPSS), na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro que 1996, que foram 

aprovadas as Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social no âmbito da categoria.  

 

Os pressupostos básicos das novas diretrizes curriculares da formação profissional 
do Assistente Social traçam um determinado desenho da profissão: particularizam o 
Serviço Social no conjunto das relações de produção e reprodução da vida social, 
como uma profissão de caráter interventiva, cujo sujeito - o Assistente Social - 
intervém no âmbito da questão social. (CARDOSO, 2000, p.09) 
 

No mesmo mês e ano foi normatizado e publicado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB (Lei 9394/1996) as Diretrizes Curriculares, de acordo com suas 

exigências. Porém a LDB que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

promulga no seu documento aberturas para convênio e aplicação de recurso público no 

setor privado e vice-versa. Essas propostas são antagônicas ao projeto de educação 

defendida pelo Serviço Social, porque compreende que a universidade tem como função 

social formar sujeitos com capacidade crítica e não meras ferramentas do mercado de 

trabalho. 

Por isso a Resolução nº 15, de março de 2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Serviço Social, faz profundas mudanças na proposta original. 

Foram retirados os detalhamentos dos núcleos de fundamentação, retiraram o 

direcionamento político da profissão, ou seja, os currículo de maneira geral ficam abertos às 

livres iniciativas das Instituições de Ensino Superior para sua implementação (IAMAMOTO, 



 

 
                  

2014). Dessa forma, as Diretrizes Curriculares não estavam alinhadas com a LDB da 

educação que compõem o projeto mercantilizador da educação do Governo Federal. 

A partir da Resolução nº 15, de 2002, que demarca as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Serviço Social, passamos por mudanças no Governo Federal que não 

alteraram o cenário da educação superior. Considerando que, em 2004, é lançada a 

proposta de Reforma do Ensino Superior, em continuidade com a proposta de reformas 

iniciadas na década de 90, com a inauguração de programas que reforçam a lógica de 

investimento público no setor privado e parcerias público-privado, fortalecendo a ideia de 

educação como um serviço.  

Essa Reforma do Ensino Superior do governo Lula, também é considerada uma 

“contrarreforma” diante do seu caráter de expansão, fortalecendo instituições privadas, que 

passam a ser caracterizadas como Centro Universitários, Faculdades e Universidades, e 

sucateando as universidades públicas e fragilizando a função social da Universidade com 

indissossiabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse processo tem continuidade em 

todo o governo PT (2002 - 2014) de Lula e Dilma, com duas tendências: a) 

empresariamento a partir da mercantilização da educação com aumento de vagas das IES 

(Instituição de Ensino Superior), com os programas FIES e PROUNI, privatização interna e o 

produtivismo; b) Certificação em massa com a expansão do EAD e programa o REUNI 

(LIMA, 2005) 

Para Koike, 

Ao transformar a educação em objeto mercantil, o aluno em cliente consumidor e a 
universidade em emitente de diplomas banais, essa reforma esvazia a dimensão da 
educação e subtrai o caráter universalista da instituição universitária. (2009, p. 208). 
 

E é nessa direção que o Governo Federal vem conduzindo a política educacional 

brasileira inserida nessa realidade compreendendo a universidade como ponta pé inicial da 

formação profissional e espaço privilegiado da construção dessa formação, que 

encontramos desafios para implementação dasDiretrizes Curriculares, na atualidade. 

 

 

3CONCLUSÃO 

 

 

É importante considerar que o discurso de expansão e acesso dos mais pobres 

ao ensino superior é facilmente aceito entre a classe que pouco teve acesso à educação 

superior, e que passa a ter seus filhos inseridos nesse cenário que até então lhes foi 

negado. É inegável que essa expansão possibilitou a inserção de pobres, mulheres, negros, 



 

 
                  

índios e quilombolas no Ensino Superior. Porém, refletimos que a classe trabalhadora que 

tem sua trajetória educacional desde o ensino básico em instituições públicas, no ensino 

superior tem como principal alternativa de inserção as instituições privadas, que impõe 

dificuldades de socialização e de permanência, já que não oferece políticas de assistência 

estudantil, além das críticas estruturais já mencionadas nesse artigo. Enquanto o ensino 

público continua para as elites em sua maioria, ou com inserção mínima e de forma 

precarizada, sem condições estruturais e de assistência estudantil. 

O cenário atual exige de nós muitos esforços para pensarmos alternativas frente 

às ofensivas do Governo Federal na educação, onde está propondo avaliação punitiva às 

IES, a expansão do ensino coligada a quantidade com falsa noção de democratização do 

ensino que gera uma massificação da formação, formando profissionais técnicos, acríticos e 

prontos para se tornarem engrenagens no processo de produtivo no capital. E para enfrentar 

uma "onda" que resgata o conservadorismo da profissão com bases no tradicionalismo 

católico.Pode-se demonstrar essa desenfreada expansão e os impactos para o Serviço 

Social no país, quando refletimos através de dados disponibilizados por Iamamoto (2014) 

onde em 2011 havia 358 cursos de Serviço Social no país, sendo 18 em modalidade à 

distância, totalizando nos 340 cursos presenciais 72.019 matriculas, porém nos 18 cursos 

em modalidade à distância eram 80.650 matriculas. 

Com isso é necessário retomar as bases teóricas que fundamentam nosso 

horizonte profissional, o marxismo, que subsidiou o posicionamento da profissão ao longo 

da história. Dessa forma, precisamos reafirmar os elementos que materializam o projeto 

ético político no processo histórico da profissão, que são os valores éticos políticos, a matriz 

teórica (teoria social crítica), a crítica radical a sociabilidade do capital e os nossos 

posicionamentos e lutas aliado à classe trabalhadora ao longo da realidade da sociedade 

brasileira, além do entendimento da sua expressão na realidade que são a produção de 

conhecimento, nossos marcos legais e as entidades da categoria (BRAZ; TEIXEIRA, 2009). 

Ou seja, precisamos ser rigorosos na defesa do método crítico com base marxiana para 

norte da profissão. 

A partir da percepção e entendimento da necessidade de um perfil profissional 

crítico reflexivo, construindo com base nas Diretrizes Curriculares e orientando pelo projeto 

profissional crítico e que a universidade é o lócus privilegiado para consolidação desse 

profissional, precisamos fortalecer a articulação da categoria, principalmente com o 

Movimento Estudantil de Serviço Social, organizado na Executiva Nacional de Estudantes 

de Serviço Social, para efetivação da formação profissional crítica, em consonância com o 

projeto de educação público, gratuito, presencial e de qualidade. 
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