O número 25 da Revista Temporalis debate o tema
“Educação em crise e perspectivas de organização política” e
foi pensado pela gestão 2011-2012 da ABEPSS tendo em vista dois
objetivos. O primeiro de preparar uma revista que pudesse congregar e apresentar o rico debate suscitado e propiciado com e
no Projeto ABEPSS Itinerante, realizado no ano de 2012, em todo
o país. O segundo foi assegurar sua periodicidade e qualificação,
alcançada também na referida gestão. A publicação deste número
contribui, assim, para consolidar essa meta assumida tanto pela
gestão 2011-2012, como pela atual gestão 2013-2014, dando continuidade ao esforço coletivo para garantir o padrão de editoração
da revista.
Além de temas livres, portanto, esse número reúne artigos
voltados ao protagonismo da ABEPSS e dizem respeito aos desafios da formação profissional no contexto de extrema mercadorização da educação e precarização do trabalho. Coube à gestão
anterior, idealizar o tema, mobilizar os autores que participaram
desse processo para o envio de suas produções de modo a garantir a cobertura de temas relacionados às Diretrizes Curriculares
da ABEPSS e a experiência desse projeto e, à gestão atual, sua
edição e publicação.
Discute assim, os resultados da realização do referido projeto nas regionais da ABEPSS, abordando: a importância da transversalidade do ensino da prática nos currículos, o debate sobre
a ética na formação, o lugar da pesquisa e do ensino do método,
o estágio supervisionado e as implicações na formação profissional. A leitura desses aponta para a atualidade das Diretrizes
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Curriculares e a necessidade da definição de ações que aprofundem a defesa da educação laica, pública e de qualidade. A ousadia
do Projeto ABEPSS itinerante é marca dessa opção estratégica e
resultado da luta histórica e coletiva da categoria de assistentes
sociais por meio do Plano de Lutas construído pela ABEPSS, conjunto CFESS/CRESS e ENESSO.
A seção de documentos traz ao público duas manifestações
importantes. Um deles registra o posicionamento da atual gestão “Lutar quando é Fácil Ceder” (2013/14) por ocasião da passagem do dia do assistente social desse ano. O enfrentamento
à precarização do trabalho docente e a consolidação da Política
Nacional de Estágio constituem prioridades para o próximo período. Outro documento é o valoroso depoimento da Professora
Bia Abramides, que ao contextualizar os acontecimentos recentes da PUC/SP, em particular a tentativa de criminalização do
movimento de estudantes e professores com o ataque ao seu
trabalho e compromisso, revela o quadro atual da universidade
brasileira e os desdobramentos para a educação.
Temos certeza que este número da Temporalis traz importantes contribuições para pensar a resistência aos projetos que
reduzem o direito a educação, para o avanço do debate sobre
a formação profissional do assistente social e sobre a educação
superior em nosso país. Boa Leitura!
Gestão ABEPSS “Reafirmar conquistas
e permanecer na Luta” (2011/2012)
Gestão ABEPSS “Lutar quando é fácil ceder” (2013/2014)
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