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“O problema fundamental em relação aos 

direitos do homem, hoje, não é tanto o de 

justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se 

[portanto] de um problema não filosófico, mas 

político”. 
 

(BOBBIO, 1992, p. 24) 



 

RESUMO 
 
 
 
 
A presente dissertação teve por objeto os desafios postos no campo da Seguridade Social no 
Brasil para materialização do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social (PEPPSS), 
tendo como pretensão analisar como os rebatimentos do neoliberalismo no âmbito da 
Seguridade Social resultaram em novos desafios ao PEPPSS, e, ainda, examinar as lutas e 
conquistas travadas pelo conjunto CFESS/CRESS, para o enfrentamento desses desafios num 
contexto de contrarreforma do Estado. O interesse em analisar essa questão brotou de 
inquietações acerca do debate que se instaurou no Serviço Social a respeito de uma possível  
“crise” que incidia sobre o PEPPSS, difundida, especificamente na primeira década do século  
XXI, num contexto de consolidação do projeto profissional. A hipótese orientadora da 

pesquisa considerou que o início deste século aponta para uma crise cíclica do capital, que 

traz rebatimentos ao PEPPSS. Para o processo de coleta e análise dos dados foi realizada 

pesquisa documental, com base nos relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto 

CFESS/CRESS, ocorridos nos anos de 2000 a 2012, especificamente o eixo de Seguridade 
Social. Quanto à abordagem, utilizou-se a quanti-qualitativa, e quanto aos seus objetivos, a 

pesquisa foi classificada como descritiva. Concebeu-se como principais categorias de análise 

políticas públicas e controle social. No tocante os resultados, verificou-se o número de 

propostas, recomendações e ações gerais aprovadas nos encontro nacionais, assim se obteve: 
106 proposições e 43 recomendações para a política de assistência social; 42 proposições e 18 

recomendações para a política de saúde; 44 proposições e oito recomendações para a política 

de previdência social. Na perspectiva de compreender a Seguridade Social para além do tripé 

indicado pela Constituição de 1988, há deliberações que atingem as demais políticas. 

Ressalte-se que as deliberações apresentadas nos documentos analisados demonstram o 
esforço do conjunto em dar respostas às questões que se apresentam nessa conjuntura, que 

retrata a preocupação em qualificar cada vez mais a intervenção dos profissionais de Serviço 

Social nas políticas públicas, enfocando a sua dimensão política e reafirmando a relação de 

compromisso que deve se estabelecer principalmente, com os usuários na ampliação e 
efetivação do controle social. Com efeito, no que concerne as respostas do Conjunto 

CFESS/CRESS aos rebatimentos do neoliberalismo na Seguridade Social fica evidenciado 

que a luta por uma Seguridade Pública para além da lógica do seguro contributivo, ainda está 

no plano ideológico. Apesar da disposição em concebê-la num sentido mais amplo, como 

projeta a Carta de Maceió (2000), as discussões, proposições e recomendações contidas nos 
relatórios dos encontros nacionais do conjunto destacam a proeminência desse sistema como 

abarcando prioritariamente as políticas de saúde, previdência e assistência social. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Seguridade Social, Projeto Ético-Político Profissional do 
Serviço Social; Encontro Nacional CFESS/CRESS. 



 

ABSTRACT 
 
 

 

This work had as its object the challenges arising in the field of Social Security in Brazil for the 

materialization of Social Work Ethical-Political Project Professional (PEPPSS), with the intention 

to analyze how the reverberations of neoliberalism under the Social Security resulted in new 

challenges to PEPPSS, and also examine the struggles and victories fought by CFESS / CRESS 

together to face these challenges in the context of counter-reform state. The interest in analyzing 

this issue arose from concerns about the debate which arose in Social Services regarding a 

possible "crisis" which focused on the PEPPSS, widespread, particularly in the first decade of this 

century, in the context of consolidation of professional design. The guiding hypothesis of the 

research considered the beginning of this century points to a cyclical crisis of capital, which 

brings the aftermaths PEPPSS. For the process of collecting and analyzing data documentary 

research was carried out, based on the reports of the National Meetings CFESS / CRESS, during 

the years 2000 to 2012, specifically the axis of Social Security. Regarding the approach, we used 

the quantitative-qualitative, and as to their objectives, the research was classified as descriptive. 

Was conceived as major categories of public policy analysis and social control. Regarding the 

results, we found the number of proposals, recommendations and actions adopted in national 

general meeting, thus obtained: 106 43 propositions and recommendations for social welfare 

policy; Propositions 42 and 18 recommendations for health policy; 44 propositions eight 

recommendations for social security policy. In order to understand Social Security beyond the 

tripod indicated by the 1988 Constitution, there are decisions that affect other policies. It is 

noteworthy that the resolutions presented in the analyzed documents demonstrate the efforts of all 

in giving answers to questions that arise at this juncture, that portrays the concern qualify 

increasing intervention of professional social work in public policy, focusing on its size policy and 

reaffirming committed relationship should be established primarily to users in the expansion and 

effective social control. Indeed, regarding the responses of the Joint CFESS / CRESS the 

aftermaths of neoliberalism in Social Security is evident that the struggle for a Public Security 

beyond the logic of contributory insurance is still ideologically. Despite the willingness to 

conceive it in a broader sense, as Designs Charter of Maceió (2000), discussions, proposals and 

recommendations contained in the reports of the meetings of the national assembly highlight the 

prominence of this system as priority policies covering health, welfare and social assistance. 
 

 
KEYWORDS: Social Security, Ethical-Political Project Professional Social Work; National 
Meeting CFESS / CRESS. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A pesquisa que resultou na presente dissertação teve por objetivo elucidar os 

desafios postos no campo da Seguridade Social no Brasil para materialização do Projeto 

Ético-Político Profissional do Serviço Social (PEPPSS) a partir dos Encontros Nacionais do 

Conjunto CFESS/CRESS. A pretensão da pesquisa foi responder quais os rebatimentos do 

neoliberalismo no âmbito da Seguridade Social resultaram em novos desafios ao PEPPSS, 

compreendendo quais as suas implicações e, ainda, examinando as lutas e conquistas travadas 

pelo conjunto CFESS/CRESS para materialização do Projeto Profissional do Serviço Social 

no âmbito da Seguridade Social num contexto de contrarreforma do Estado. 

 
O impulso que orientou a realização desta pesquisa brotou de inquietações acerca do 

debate que se instaurou no Serviço Social a respeito de uma possível “crise” que incidia sobre o 

PEPPSS, difundida, principalmente a partir do final da primeira década do século XXI
1
. A 

realidade que se configura atualmente não é favorável à efetivação de direitos, ao contrário, a 

investida do grande capital fragiliza e restringe a cidadania dos sujeitos sociais. Esse ambiente 

tenso fica mais explícito quando visualizamos que, logo em seguida a aprovação da Constituição 

Federal de 1988, se instaura no Brasil o neoliberalismo. À ampliação dos direitos sociais, desde 

então, convive paradoxalmente a minimização do Estado para o social. 

 

Com base nessa prerrogativa, defende-se a hipótese de que, o que está mais uma 

vez em crise é o capital (crise essa, inerente à sua estrutura) não o PEPPSS, este último está 

sendo posto à prova. Afirma-se, ainda, que a Seguridade Social é alvo constante das ofensivas 

desse sistema econômico por ver na Previdência Social uma fonte rica em recursos 

financeiros a serem explorados; na Saúde, uma maquiagem que esconde os reais interesses do 

capital, alternando entre o princípio da universalidade e da realidade sucateada que seleciona 

os assistidos; e a Assistência Social como peça chave para manutenção da ordem social [e da 

pobreza] e evolução do capital. 

 

O movimento da história e as transformações operadas na sociedade pelo 

capitalismo fazem recair alterações sobre todas as esferas da vida dos indivíduos. 

 
 
1
 A discussão sobre a crise do PEPPSS foi inicialmente abordado no 37º Encontro Nacional CFESS/CRESS, em 

2008. Neste evento Boschetti (2008) discorda das ideias de Braz (2007), quando este afirma que o que põe o 
projeto ético-político do Serviço Social em crise é a articulação de dois problemas centrais. O primeiro diz 
respeito a ausência de uma proposta alternativa à do capital na sociedade brasileira, capaz de unificar interesses 
sociais distintos relativos ao trabalho [...]. E o segundo problema, está centrado em fatores objetivos que incidem 
sobre as bases materiais do projeto profissional. (BRAZ apud BOSCHETTI, 2009, p. 36 e 38).  
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Especificamente aqui trataremos do aspecto profissional, assim, não é de se estranhar que o 

Serviço Social seja atingido diretamente pelas implicações da barbárie na sociedade, em 

termos das condições de trabalho, das demandas, dos usuários, das respostas profissionais e, 

principalmente, dos entraves no trabalho com as políticas sociais, que são justamente ações 

desenvolvidas pelo Estado com vistas a assegurar a garantia de direitos e condições de vida 

aos cidadãos. 

 

Conforme proposta deste trabalho avançaremos no debate sobre a Seguridade 

Social que de acordo com a Carta Magna de 1988, no art. 194, “compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” Essa concepção impressa na 

Constituição Federal brasileira almeja abarcar um sistema de proteção social, todavia, fazendo 

um paralelo em relação a concepção de proteção social mais aceita mundialmente, essa lógica 

visava corresponder ao modelo originado na Alemanha no final do século XIX, que tinha por 

objetivo: 
 

Assegurar renda aos trabalhadores em momentos de riscos sociais decorrentes da 
ausência de trabalho. Ele é identificado como sistema de seguros sociais em função 
de sua semelhança com seguros privados, já que os direitos aos benefícios são 
garantidos mediante contribuição direta anterior e o montante das prestações é 
proporcional à contribuição efetuada. As bases do financiamento são recursos 
recolhidos dos empregados e empregadores, baseados predominantemente na folha 
de salários. (BOSCHETTI; SALVADOR, 2006 p.03) 

 
Esse modelo, denominado bismarckiano orientou e ainda define a política de 

previdência social. Boschetti e Salvador (2006) salienta que outro modelo, o beveridgiano
2
 

sustenta os princípios da saúde e da assistência social, uma vez que traz como objetivo a garantia 

do rendimento em substituição à interrupção de salários pela ausência de emprego, doença ou 

acidente, entre outras modalidades impeditivas ao trabalho, de forma a assegurar um rendimento 

mínimo, que deve vir “associado a providências capazes de fazer cessar, tal cedo quanto possível, 

a interrupção dos salários” (BEVERIDGE apud SALVADOR, 2010, p.76). 

 

No período de redemocratização do país a questão de ordem é universalização, 

descentralização e hierarquização dos serviços nas políticas sociais brasileira. Além disso, 

pode-se mencionar a importância da participação e do controle social, que de fato configurou 

esse novo panorama democrático vivido. Porém, esse mérito é devido aos movimentos sociais 

 
2
 Para uma maior compreensão dos modelos Bismarckiano e Beveridgiano Cf. Boschetti e Salvador (2006). 

Ressalta-se que a indicação dessa leitura serve para sinalizar que embora abordado como sistema de proteção 
social, compreender à lógica inerente a Seguridade Social passa pela necessidade de apreender os modelos que a 
sustentam historicamente.  
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e à sociedade civil organizada que conseguiram pressionar a conquista por mais direitos. 

Contudo, por trás das concessões desses direitos consagrados pelas políticas sociais 

camuflam-se práticas clientelistas e medidas pontuais que não promovem cidadania, mas sim, 

mantém a situação de pobreza e exclusão existente, entretanto de forma maquiada. 

 

Assim, apesar do que foi enunciado pela Carta Magna, no tocante a Seguridade 

Social, podemos afirmar que, atualmente, o Brasil apresenta uma lógica híbrida de ação 

estatal, ora amparado no modelo bismarckiano, ora no modelo beveridgiano, visto que 

enquanto sistema de proteção social configura-se para atender, na concepção de Mota (2006), 

aos cidadãos-contributivos e não-contributivos. 

 
Com o neoliberalismo como eixo condutor da economia e a substituição do 

cidadão pelo consumidor, ou seja, uma lógica que contraria a ideia de cidadão, somado a 

situação de pobreza e exclusão social inerente ao capitalismo, foi dado um novo 

direcionamento aos eixos da universalidade, descentralizaçãoe integralidade dos serviços 

prestados, que operam respectivamente, no âmbito da seletividade, da desresponsabilização 

do Estado e transferência da responsabilidade para a sociedade civil, (principalmente com a 

emergência do terceito setor) e da urgencialidade, uma vez que a demanda por serviços é 

sempre superior à oferta e a capacidade de sua abrangência, estimulando-se a priorização das 

urgências. A esse direcionamento observa-se um minimalismo do Estado no âmbito das 

políticas sociais e a crescente onda de privatização dos serviços públicos. 

 
Mota (2006) sinaliza que, embora a arquitetura da seguridade brasileira pós-1988 

tenha a orientação e o conteúdo daquelas que conformam o Estado de Bem-Estar nos países 

desenvolvidos, as características excludentes do mercado de trabalho, o grau de pauperização 

da população, o nível de concentração de renda e as fragilidades do processo de publicização 

do Estado permitem afirmar que, no Brasil, a adoção da concepção de Seguridade Social não 

se traduziu objetivamente numa universalização do acesso aos benefícios sociais. A autora 

enfatiza que, 

 
Uma das estratégias presentes na ‘nova’ gestão estatal da força de trabalho é 
incorporar o processo de precarização como inevitável, a mercantilização como fato 
inexorável e a subordinação do público ao privado como iniciativas complementares 
e parte constitutiva das novas experiências de gestão. (MOTA, 2006, p.03) 

 
Por esse viés fica visível que os discursos que justificam os ajustes e reformas no 

campo da Seguridade Social passam pela questão do financiamento e o chamamento da 
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sociedade civil à responsabilidade em responder as expressões da questão social, seja através 

do trabalho voluntário, seja via ONG’s ou empresas socialmente responsáveis. 

 

Mota (2006) levanta como hipótese que no que concerne ao campo da assistência 

social, os postos de trabalho não são expansivos o suficiente para integrar os indivíduos à 

sociedade, por conta disso, os programas nessa área, particularmente os programas sociais de 

renda mínima, buscam desempenhar tal função em contrapartida à desregulamentação da 

proteção social e do trabalho. 

 
Assim, é pertinente a constatação de Mota (2006, p.04) sobre o fato de que “A 

previdência e a assistência sociais passaram a constituir uma unidade contraditória (a negação 

de um sistema único de previdência social pública é, ao mesmo tempo, a base para afirmação 

de um sistema único de assistência social) da seguridade social”. 

 

A propósito das políticas públicas implementadas no Brasil, Marcio Pochmann 

(2004), afirma que as mesmas são operadas por um padrão de gestão pública ultrapassada, 

isso se deve a fragmentação do gasto social com ações setorializadas que implicam somas 

elevadas somente no custo-meio de operação das políticas públicas, que na maior parte das 

vezes concentram-se nas medidas de natureza assistencial. Diante da dispersão de objetivos, 

permanecem elevados o clientelismo e o paternalismo das políticas sociais que terminam por 

obstruir a perspectiva necessária da emancipação social e econômica da população assistida. 

 

Por conseguinte, o economista chama a atenção para o fato de que as iniquidades 

não se encontram somente na natureza do gasto social, mas fundamentalmente na forma de 

arrecadação tributária; em um de seus estudos, Pochmann (2004 p.14-15) afirma que temos o 

desafio de “democratizar a democracia e avançar no modelo econômico que garanta expansão 

produtiva como bases necessárias para o sistema de proteção social que possa no Brasil 

romper com o ciclo estrutural de apartação social”. 

 
Cabe frisar que existem atualmente políticas de governo e não de Estado, e, por 

isso os direitos e garantias sociais são apresentados de forma paliativa à sociedade. Entretanto, 

vale lembrar que, mesmo apresentando-se de forma fragilizada, estes são provenientes das 

reivindicações populares através do binômio “concessão-conquista”
3
. Como aponta Evaldo 

Vieira (apud LOMBARDI, 2010, p.33), é no Estado que se formaliza juridicamente, por meio 

 
 
3
 O binômio “concessão-conquista” se refere a uma relação entre o Estado, e, por meio dele, as classes 

dominantes, que “concede”, enquanto do outro lado a classe subalterna “conquista” algum benefício social.  
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dos direitos sociais, “aquilo que é aceitável pelo grupo dirigente do momento [...]” entre todas as 

reivindicações da classe trabalhadora. Da mesma forma, para o grupo dirigente, a concessão de 

algumas reivindicações populares também significa manter a dominação política. 

 

Para Arretche (1999), a responsabilidade pública pela gestão de políticas sociais 

passou a ser um dos elementos da barganha federativa, visto que, para a autora, a gestão de 

políticas sociais em nosso país tende a ser simultaneamente cara e inefetiva, na medida em 

que tende a consumir um elevado volume de recursos e apresentar baixos níveis de proteção 

efetiva. O que constitui argumento favorável à minimização do Estado. 

 

Neste caso, afirma a autora, quando o custo de uma dada política passa a ser 

muito elevado ele é imediatamente transferido para outra esfera do governo. Tais custos serão 

tanto maiores quanto mais elevados forem os recursos exigidos pela engenharia operacional 

de uma dada política e, na medida direta, da extensão legal do escopo de beneficiários 

(população pobre). Enfim, é comum ao se tratar do campo social falar em gastos e custos 

onerosos, visto que os recursos direcionados para esse campo “parecem” não ter retorno para 

o governo. De fato, essa é uma grande controvérsia que necessita ser desconstruída. 

 
Do ponto de vista da lógica do capitalismo contemporâneo, a configuração de 
padrões universalistas e redistributivos de proteção social vê-se fortemente 
tencionada: pelas estratégias de extração de superlucros, com a flexibilização das 
relações de trabalho, onde se incluem as tendências de contratação dos encargos 
sociais e previdenciários, vistos como custos ou gastos dispendiosos; pela 
supercapitalização – com a privatização explícita ou induzida de setores de utilidade 
pública, onde incluem-se saúde, educação e previdência; e, especialmente, pelo 
desprezo burguês para com o pacto social dos anos de crescimento, agora no 
contexto da estagnação, configurando um ambiente ideológico, consumista e 
hedonista ao extremo. (BEHRING apud SALVADOR, 2010, p.167) 

 
 
 

Vale frisar que, quando emergiu, o conceito de Seguridade Social pautava-se em 

um sistema integrado de ações entre a previdência, a assistência social e a saúde, todavia essa 

unicidade tem ficado apenas no plano meramente formal, uma vez que na sua 

operacionalização, há uma visível desarticulação desse tripé. 

 
Raichelis (2000, p.66) assegura que “acabou prevalecendo a concepção de seguridade 

como seguro, aprofundando a dicotomia entre trabalho e assistência (não é à toa que é comum 

referir-se à previdência como se fosse sinônimo de seguridade)”. Os condicionantes 

macroestruturais políticos, sociais e econômicos da década em que a seguridade social se 
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estruturou, possibilitam explicar os desafios que essa política social vem enfrentando para se 

consolidar. Segue, o conceito de Seguridade Social expresso na Carta de Maceió. 

 
Portanto, a seguridade social é, sobretudo, um campo de luta e de formação de 
consciências críticas em relação à desigualdade social no Brasil, de organização dos 
trabalhadores. Um terreno de embate que requer competência teórica, política e 
técnica. Que exige uma rigorosa análise crítica da correlação de forças entre classes 
e segmentos de classe, que interferem nas decisões em cada conjuntura. Que força a 
construção de proposições que se contraponham às reações das elites político-
econômicas do país, difusoras de uma responsabilização dos pobres pela sua 
condição, ideologia que expressa uma verdadeira indisposição de abrir mão de suas 
taxas de lucro, de juros, de sua renda da terra. (RAICHELIS, 2000, p.31) 

 
 

Braga (2000) adverte ser necessário compreender a Seguridade Social de forma 

mais ampla, incorporando outras políticas sociais, tais como educação, trabalho, habitação, 

transporte entre outras, a construir um verdadeiro padrão de proteção social no Brasil. Para a 

autora não podemos ficar presos a um modelo instituído, temos que trabalhar e lutar para 

garantir ampliação da Seguridade Social, o que faz menção a concepção referente a esse 

sistema adotada na “Carta de Maceió” manifestação pensamento do Conjunto CFESS/CRESS 

acerca da Seguridade Social expressa no XXIX Encontro Nacional, em 2000. Esse conceito 

ampliado está preconizado no atual PEPPSS, e sustenta-se nos Princípios Fundamentais do 

Código de Ética Profissional de 1993, a saber: 

 
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras; IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 
da participação política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em 
favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática. (CFESS, p. 23, 2012) 

 
 

Todavia, a defesa desses princípios é alçada numa sociedade de capitalismo, que 

tem sua lógica contrária à direção social da profissão. Por conseguinte, vale destacar que: 
 

As corporações imperialistas, o grande capital, implementam a erosão das regulações 

estatais visando claramente à liquidação de direitos sociais, ao assalto ao patrimônio e ao 

fundo público, com a “desregulamentação” sendo apresentada como “modernização” que 

valoriza a “sociedade civil”, liberando‑a da tutela do “Estado protetor” — e há lugar, 

nessa construção ideológica, para a defesa da “liberdade”, da “cidadania” e da 

“democracia”. E, com frequência, forças imediatamente opositivas ao grande capital têm 

incorporado o antiestatismo como priorização da sociedade civil e, também, como 

demanda democrática, do que decorrem dois fenômenos:1) a transferência, para a 

sociedade civil, a título de “iniciativa autônoma”, de responsabilidades antes alocadas à 

ação estatal (aqui, a multiplicação assombrosa de ONGs é emblemática); 2) a 

minimização das lutas democráticas dirigidas a afetaras instituições estatais. As 

implicações da incorporação desse antiestatismo pelas forças opositivas pode significar 

não uma politização de novos espaços sociais (ou a repolitização de espaços 

abandonados), mas a despolitização de demandas democráticas, numa quadra em que — 

precisamente pelas características das práticas 
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neoliberais — as lutas pela democracia se revestem de maior importância. (NETTO, 
2012, p.418-419) 

 

 

É nesse contexto que o (a) assistente social intervém nas mais variadas expressões 

da questão social, posicionando-se em favor da classe trabalhadora e, por conta desse 

posicionamento político enfrenta desafios no cotidiano do seu exercício profissional. Apesar 

dos direitos sociais estarem garantidos na Constituição Federal de 1988 são necessários uma 

série de esforços para protegê-los e efetivá-los. 

 

Destarte, com vistas a responder o objetivo desta investigação, foi realizada 

pesquisa documental nos relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, 

que ocorreram entre os anos 2000 e 2012, especificamente, no eixo de Seguridade Social. A 

escolha do material para análise se deveu ao fato de o Projeto Ético-Político Profissional, ser, 

conforme o CFESS (2009) um projeto coletivo de uma categoria profissional que construiu 

procedimentos e instâncias de decisão democrática e os Encontros Nacionais do Conjunto 

CFESS/CRESS dão direcionamento da ação
4
 a ser implementadas pelos Conselhos Regionais 

de Serviço Social e pelo Conselho Federal da entidade no ano seguinte, posteriormente a sua 

aprovação. Visto que, nesses eventos são constituídos grupos de trabalho – GT, que deliberam 

sobre alguns eixos que envolvem a profissão, um deles é a Seguridade Social. Desse modo, 

nada mais pertinente assumir essas deliberações como termômetro para medir o que está 

sendo materializado pelo PEPPSS no âmbito da Seguridade Social brasileira. 

 

Partindo do pressuposto que o PEPPSS não se materializa somente na Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993), no Código de Ética Profissional (1993) e nas Diretrizes 

Curriculares de Serviço Social (1996), bem como na legislação social mais ampla, e nas 

definições que permeiam a luta da categoria profissional junto as suas entidades 

representativas, o universo da pesquisa corresponde aos 41 encontros nacionais do Conjunto 

CFESS/CRESS. A análise, todavia, teve por amostra os relatórios relativos ao período de 

2000 a 2012, representando assim uma amostra de aproximadamente 31% do total de 

encontros, a escolha dessa amostra foi justificada pelo fato de que a concepção de Seguridade 

Social firmada pelo Conjunto CFESS/CRESS é expressa nesse momento. 

 
 
 
 
 
4
 Uma vez que são momentos de reflexão e materialização do PEPPSS. Afinal, as deliberações desses encontros 

tornam-se ações emanadas pelos Conselhos Federais e Conselhos Regionais de Serviço Social que se 
materializam em campanhas, resoluções e até mesmo Lei, a exemplo, temos a Lei das 30 horas.  
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Esse marco temporal suscita uma reflexão sobre a relação entre a consolidação do 

PEPPSS no âmbito do Serviço Social brasileiro e esse momento histórico de nova ofensiva do 

neoliberalismo, mesmo quando um novo governo historicamente articulado a luta geral dos 

trabalhadores, assume o comando. Ressalta-se, entretanto, que o acesso ao material dos encontros 

nacionais (anais e relatórios), embora disponível na página do CFESS, só é difundido a partir do 

Encontro Nacional do ano 2000. É importante sinalizar que esses relatórios e anais não possuem 

um formato unificado, sendo presente vários erros de digitação. 

 
Quanto à abordagem, optou-se por unir a abordagem quantitativa, uma vez que se 

obtiveram dados estatísticos de mensuração da realidade capazes de correlacionar de forma mais 

objetiva as variáveis expostas neste trabalho. Junto à abordagem qualitativa, visto que, 

posteriormente a coleta de dados, estes foram analisados e interpretados com o intuito de 

compreender a complexidade do objeto de estudo, e por permitir, em maior grau de profundidade 

entender os aspectos sociais, econômicos e culturais que permeiam essa temática. 

 

Corroborando com Soares, percebe-se a necessidade de superar qualquer 

dicotomia entre essas duas abordagens, visto que elas não se anulam, pelo contrário, se 

complementam, uma vez que: 
 

As informações e os resultados obtidos devem ser interpretados à luz de teorias e 
hipóteses. Isso não significa que não existam domínios quantificáveis e 
qualificáveis, mas simplesmente que, em muitos casos, se não na maioria deles, as 
duas abordagens são complementares. (SOARES, 2003. p.20) 

 

A pesquisa, quanto aos seus objetivos, foi classificada como descritiva, uma vez 

que, esse tipo de pesquisa “pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade” (TRIVIÑOS, 1987). No caso específico, foi realizada descrições das deliberações 

aprovadas no eixo de Seguridade Social dos Encontros Nacionais entre os anos 2000 a 2012. 

Durante esse processo analítico, destacaram-se como principais categorias da pesquisa, 

controle social e políticas sociais, sendo estas destacadas como necessárias para se concretizar 

um sistema de proteção social brasileiro para além do sistema de Seguridade Social atual. 

 

Quanto aos seus procedimentos, é caracterizada como documental, não deixando 

de contemplar também a bibliográfica, haja vista que, de acordo com Fonseca (2000, p.32) 
 
“qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. Contudo, 
 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 
fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por 
material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 
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localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 
jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 
(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Goldenberg (1997) define o método como a observação sistemática dos 

fenômenos da realidade através de uma sucessão de passos, orientados por conhecimentos 

teóricos, buscando explicar a causa desses fenômenos, suas correlações e aspectos não-

revelados. Assim, com relação ao método, este foi evidenciado a partir do tratamento e 

direção dada a presente pesquisa. Assim, o atual estudo se baseia nos postulados marxistas, e 

por assim ser, busca uma linha de pesquisa orientada pelo método dialético. E, "dialética, em 

sentido restrito, é o estudo das contradições contidas na própria essência dos objetos." 

(LENIN apud STÁLIN, "Cadernos filosóficos", p. 263, ed. Russa, 1945). 

 

É comum no decorrer do texto aparecer ora o termo política pública e ora política 

social. Sendo assim, apresentaremos as considerações de Pereira (2011, p. 173) sobre essa 

imprecisão conceitual: 

 
Ao contemplar todas as forças e agentes sociais, comprometendo o Estado, a política 
social se afigura uma política pública, isto é, um tipo, dentre outros, de política 
pública. Ambas as designações (política social e política pública) são policies 
(políticas de ação), integrantes do ramo de conhecimento denominado policy 
Science, só que a política social é uma espécie do gênero política pública (public 
policy). Fazem parte desse gênero relativamente recente na pauta dos estudos 
políticos, todas as políticas (entre as quais a econômica) que requerem a participação 
ativa do Estado, sob o controle da sociedade, no planejamento e execução de 
procedimentos e metas voltados para a satisfação das necessidades sociais. 

 

A autora continua sua discussão destacando a necessidade de definir o termo 

público que qualifica a política pública, pois, conforme a mesma “o termo público, associado 

à política não é referência exclusiva ao Estado. Refere-se, antes, à coisa pública, do latim res 
 
(coisa), publica (de todos), ou seja, a coisa de todos, para todos” (PEREIRA, 2011, p.173). 
 
 

Essa definição de Pereira além de ser bem precisa em relação a demarcação dos 

conceitos de políticas sociais e políticas públicas, já acrescenta à discussão nossa outra 

categoria de análise “controle social”, uma vez que este conceito relaciona-se à participação 

da população na elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais reforçando o 

caráter público destas. Bravo (2009, p.03) ressalta: 

 
Historicamente, a categoria controle social foi entendida apenas como controle do 
Estado ou do empresariado sobre as massas. É nessa acepção que quase sempre o 
controle social é usado na Sociologia, ou seja, no seu sentido coercitivo sobre a 
população. Entretanto, o sentido de controle social inscrito na Constituição é o da  
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participação da população na elaboração, implementação e fiscalização das políticas 
sociais. Esta última concepção de controle social tem como marco o processo de 
redemocratização da sociedade brasileira com o aprofundamento do debate referente 
à democracia 

 

Unindo as categorias políticas públicas e controle social percebeu-se que a 

instauração de um sistema de proteção social no Brasil que esteja para além da concepção de 

Seguridade Social presente na Constituição Federal de 1988 enfrenta desafios gigantes pela 

contradição que essa proposta apresenta na conjuntura regida por um Estado que serve aos 

valores neoliberais. A todo custo o capital tenta censurar e fragilizar uma concepção pública 

de Seguridade Social que seja alicerçada na construção de um sistema conjuntamente com o 

povo e para o povo. Assim, não é de se estranhar a focalização dessas políticas em detrimento 

da universalização e a forte investida na despolitização dos movimentos sociais e da 

população como um todo. 

 

Não é por acaso que a política pública pode tanto servir aos interesses do capital 

sendo funcional a sua acumulação, como também pode ser um meio de efetivação dos direitos 

dos trabalhadores. Todavia, se estamos trabalhando com vistas a alcançar justiça social e uma 

democracia cada dia mais participativa, temos por prioridade, travar uma discussão a respeito 

dos “limites e as possibilidades dos direitos no capitalismo, e a particularidade brasileira: um 

país historicamente heterônomo, subordinado econômica e politicamente aos ditames do 

capitalismo mundial e as políticas de ajuste determinada pelas agências internacionais”.  
 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p.195) 
 
 

Em suma, esse trabalho é composto por essa introdução que abarca os aspectos mais 

gerais do objeto a ser estudado e mais três capítulos, culminando com as considerações finais. O 

primeiro capítulo denomina-se – Resistir à Barbárie: Afirmando o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social - aborda a discussão atual sobre os projetos societários e suas principais vertentes  

teóricas. Especialmente possibilitará uma melhor compreensão sobre o movimento denominado 

de pós-modernidade e quais as implicações deste na profissão de Serviço Social. Para concretizar 

essa pretensão foi indispensável refletir sobre a razão moderna e as ideias marxistas presentes 

neste paradigma, uma vez que fundamenta o projeto profissional do Serviço Social, bem como é 

sobre tal teoria que recaí inúmeras críticas elaboradas pelos teóricos pós-modernos. 

 
O segundo capítulo intitulado A materialização do Projeto Ético-Político Profissional 

do Serviço Social no cotidiano visa elucidar os desafios postos para materialização do Projeto 

Ético-Político Profissional do Serviço Social no cotidiano. Para alcançar esse 
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objetivo, trava-se uma discussão inicial sobre as categorias totalidade e cotidiano para em 

seguida adentrar ao processo histórico de construção do atual PEPPSS e pontuar elementos 

que questionam sua legitimidade e hegemonia. Não obstante, foi fortalecida mais uma vez a 

discussão sobre a vida cotidiana, por ser esse um espaço propício tanto à alienação quanto ao 

conhecimento. Para enriquecer o debate assinalou-se o lugar dos instrumentos e técnicas 

profissionais numa prática qualificada, despida de conservadorismos e que visem romper com 

o tradicionalismo presente na profissão, paralelamente a uma discussão sobre as demais 

dimensões que compõe o PEPPSS. Por fim, expôs a categoria mediação, que permite ao ser 

social emergir do entendimento à razão, possibilitando o afastamento do abstrato imediato e a 

efetivação do caminho em busca do concreto, por meio da apreensão das determinações do 

objeto racionalizado. 

 

O Estado responde de maneira ínfima as expressões da “questão social” e as 

reivindicações populares; e maximamente aos interesses dos grandes capitalistas. Em 

consequência, os direitos sociais são fragilizados e o profissional de Serviço Social é chamado 

a atuar junto às políticas sociais com vistas a responder as necessidades dos cidadãos. A partir 

dessa constatação, o terceiro capítulo deste estudo, que tem como título Seguridade Social no 

Brasil sob os impactos do neoliberalismo: Rebatimentos para o Serviço Social – propõe uma 

reflexão acerca dos impactos do neoliberalismo na política de Seguridade Social brasileira. 

Além disso, neste espaço do trabalho é que são apresentados os resultados da pesquisa que 

tem a finalidade de analisar as discussões, lutas e conquistas travadas pela categoria 

profissional dos/as assistentes sociais tendo como parâmetro as deliberações dos grupos de 

trabalhos constituídos nos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS neste novo 

milênio. Afinal, essas deliberações devem de alguma maneira promover mudanças na prática 

profissional. Por fim, ocorrerá a exposição das considerações finais que concluirá as 

discussões e resultados aqui expostos. 
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1. RESISTIR À BARBÁRIE: AFIRMANDO O PROJETO ÉTICO-

POLÍTICO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL  

 
 

 

Não é novidade que o capitalismo consegue superar suas próprias crises e ainda 

modifica a si mesmo e à sociedade, na sua estrutura econômica, cultural, política, ideológica, 

artística e até científica. Para que seus objetivos sejam alcançados e seus projetos 

conservadores sejam propagados são articulados esforços que cooperam para a manutenção da 

ordem burguesa. Uma das armas mais poderosa usada por esse sistema é a ideologia. 
 

A ideologia é o processo que o chamado pensador executa certamente com 
consciência, mas com uma falsa consciência. As verdadeiras forças motrizes que o 
motivam permanecem ignoradas; de outra forma, não se trataria de um processo 
ideológico. (ENGELS apud KONDER, 2002, p.49) 

 

 

Stoppino apud Konder (2002) afirma a existência de dois significados de 

ideologia, um fraco e um forte. O fraco é aquele que o termo designa um sistema de crenças 

políticas, ideias e valores que tem por objetivo orientar comportamentos coletivos referentes à 

ordem pública. Já o significado forte relaciona-se a uma distorção do conhecimento, 

referenciada desde Marx. Essa distorção perpassa a ideia de naturalização das desigualdades 

sociais, desconsideração da luta de classes, negação da história, exacerbação da violência e, 

como objetivo central, a valorização e disseminação da ideia de que não existe uma 

alternativa ao capitalismo. Entretanto, 

 
[...] os valores não são valores absolutos, apenas são funcionais para certos interesses, 
exigência dos indivíduos, dos grupos e das classes sociais: são, por isso, ideológicos.  
A ‘crítica da ideologia é aquele discurso filosófico que desmascara mentira, 
consciente ou não, do interesse e da parcialidade que se ocultam nos valores 
difundidos como absolutos e universais. (VATTIMO apud MAIA; OLIVEIRA, 
2011, p. 86). 

 

A questão da ideologia é tratada por diferentes autores, de variadas formas, mas 

há um consenso de que a ideologia serve para mascarar os objetivos reais, as verdadeiras 

intenções de um indivíduo, grupo ou classe social. 

 
Nesse momento histórico, os valores que se apresentam como funcionais ao sistema 

de produção capitalista é a ideologia do neoconservadorismo
5
. Conforme Boron (2003, p. 188) 

 
 
 
5
O neoconservadorismo busca legitimação pela repressão dos trabalhadores ou pela criminalização dos movimentos 

sociais, da pobreza e da militarização da vida cotidiana. Essas formas de repressão implicam violência contra o outro, 
e todas são mediadas moralmente, em diferentes graus, na medida em que se objetiva a negação do  
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“sua proposta supõe, em consequência, a aniquilação total do adversário de classe e a 

completa neutralização da capacidade de resistência do campo popular”. O autor é preciso em 

inferir que os métodos escolhidos pelos neoconservadores para concretizar os seus objetivos 

são os mais variados possíveis, sendo manipulados de acordo com a realidade social. 

 

Dessa maneira, “o neoconservadorismo trata, em síntese, de dar uma resposta 

totalizadora e coerente a essa crise que se expressa em todos os níveis da vida social”. 

(BORON, 2003, p.186). Ou seja, a emergência do neoconservadorismo é justificada pelos 

seus teóricos como resposta à “crise social”, e não como uma implicação da crise do capital. 

No tocante ao Serviço social, 
 

A ideologia neoconservadora tende a se irradiar nas instituições sob formas de controle 

pautadas na racionalidade tecnocrática e sistêmica tendo por finalidade a produtividade, 

a competitividade e a lucratividade, onde o profissional é requisitado para executar um 

trabalho repetitivo e burocrático, pragmático e heterogêneo, que não favorece atitudes 

críticas e posicionamentos políticos. (BARROCO, 2011, p. 213) 

 
Essa ofensiva neoconservadora, representada no projeto da pós-modernidade, 

encontra fácil absorção pelo Serviço Social, tendo em vista, que essa profissão carrega uma 

complexa tendência antimoderna devido a sua constituição conservadora e estrutura sincrética
6
 

 
(J. SANTOS, 2007). Mas não como um todo, pois os profissionais que defendem e lutam pela 

materialização do PEPPSS entendem que existe outra alternativa à essa ordem social vigente, 

e essa alternativa seria lutar coletivamente pela radicalização da democracia, instauração da 

igualdade e justiça social, ou seja, resistir. 

 

Dentre os rebatimentos da pós-modernidade na profissão, reaviva-se o perfil 

tecnicista característica de um agir profissional operado no Serviço Social desde o final da 

década de 1970, apontando: 

 
[...] Um perfil profissional tecnicista e, do ponto de vista ideológico, conservador, 
tendo sua intervenção pautada pela aceitação da positividade capitalista. Além da 
ausência de criticidade, outro traço do sincretismo marca a produção teórica do 
Serviço Social e tende a ser reforçado com a pós-modernidade: as vulgarizações das 
teorias originais [...]. (J. SANTOS, 2007, p. 70-71) 

 

A discussão a respeito do projeto de pós-modernidade surge como imprescindível 

ferramenta para entender à atual crise capitalista e os seus rebatimentos no seio da profissão. 

 
 
 
outro: quando o outro é discriminado lhe é negado o direito de existir como tal ou de existir com as suas 
diferenças. (BARROCO, 2011, p.209)  
6
 “Três são os fundamentos objetivos da estrutura sincrética do Serviço Social: o universo problemático original 

que se lhe apresentou como eixo de demandas históricos sociais, o horizonte do seu exercício profissional e a sua 
modalidade específica de intervenção”. (NETTO, 1996, p.88).  
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Destarte, como elementos constitutivos de uma nova sociabilidade, os projetos societários 

inauguram uma forma de pensar, ver, agir e sentir a realidade, os mesmos oferecem uma 

configuração real ou ideal da sociedade almejada. 

 

Atualmente, dois projetos societários disputam a cena: a modernidade e a pós-

modernidade. Esclarecer a proposta de ambos é indispensável para fortalecer a presente 

discussão, uma vez que, são os pressupostos pós-modernos que declaram crise ao projeto 

civilizatório da modernidade e atingem frontalmente o projeto profissional do Serviço Social 

brasileiro. 

 

O que se designa como projetos societários, são, conforme Netto (2009a, p. 02 - 

03): “aqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que 

reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e 

culturais) para concretizá-la.” Em consenso com o autor, percebe-se que a experiência 

histórica demonstrou, na ordem do capital, que os projetos societários que respondem aos 

interesses da classe trabalhadora sempre dispõem de condições menos favoráveis para 

enfrentar os projetos da classe politicamente dominante, por razões econômico-sociais e 

culturais, mesmo num quadro de democracia política. 

 

Um exemplo disso foi o fracasso do projeto socialista que desencadeou um 

sentimento de impotência e frustração a qualquer alternativa contrária ao sistema capitalista. 

A partir deste momento a sociedade viu-se desprovida de possibilidades de superação da 

ordem vigente e passou a incorporar pensamentos imediatistas, de que “agora é o momento de 

cuidar da vida cotidiana, dos interesses imediatos, dos interesses corporativos, daquilo que se 

pode resolver aqui e agora: não se tem que pensar o amanhã e salve-se quem puder”. 

(ANTUNES, 1996, p.82) 

 
Em relação a modernidade, Netto (1994, p. 27) destaca que, “a constituição da razão 

moderna é um processo que arranca do Renascimento e culmina no Iluminismo.” Este foi um 

movimento filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o 

mais perfeito caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. 

 

Para Simionatto (2009) a modernidade é uma verdadeira revolução na maneira de 

ver e explicar o mundo. Nesse momento, as formas vigentes de interpretação da realidade, 

pautadas na fé e na religião, são ultrapassadas, instituindo assim, um novo modelo explicativo 

 
23 



 

do real, fundado no primado da razão, ou seja, na capacidade do homem em formular teorias 

científicas a partir de leis objetivas. 

 

Assim, a modernidade é um projeto civilizatório que, Segundo Rouanet (1998), 

abarca os conceitos de universalidade, uma vez que visa todos os seres humanos, 

independentemente de barreiras nacionais, étnicas ou culturais; individualidade, por 

compreender os seres humanos como pessoas concretas e não como integrantes de uma 

coletividade, valorizando à sua crescente individualização; e autonomia, pois considera que 

estes mesmo seres humanos são aptos a pensarem por si mesmos, sem a tutela da religião ou 

da ideologia, a agirem no espaço público e adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços 

necessários à sobrevivência material. 

 
A modernidade é a contraface ideocultural problemática da maturação plena da 
ordem burguesa, envolvendo a totalidade da vida social: das atividades pelas quais 
os indivíduos se reproduz diretamente ao reproduzir indiretamente a sociedade – ou, 
na concepção de Heller (1975), o plano da cotidianidade – às objetivações mais 
suspensivas e homogeneizantes do ser social, capazes de vincular a existência 
prático-imediata do indivíduo ao nível humano-genérico - na concepção de Lukács 
(1966-1967), os planos do trabalho criador, da ciência e da estética. (NETTO, 2011, 
p.304-305) 

 

O projeto da modernidade foi útil à burguesia enquanto seus interesses ainda eram 

expressões universais, porém depois que houve uma mudança ideológica da burguesia em 

prol de um projeto particular de classe dominante, “à modernidade e seu desenvolvimento em 

direção à emancipação humana e à razão dialética passaram a representar uma ameaça” (J. 
 
SANTOS, 2007, p.34). 
 
 

Como o capitalismo sempre busca novas estratégias de se reestabelecer diante de 

momentos de crise, o recurso ao neoconservadorismo representado no projeto de pós-

modernidade é no momento sua maior aposta. Afinal, “a burguesia não pode existir sem 

revolucionar constantemente os meios de produção e, por conseguinte, as relações de 

produção e, com elas, todas as relações sociais” (MARX, 1985, p.92). 

 

Na discussão sobre a modernidade torna-se indispensável fazer referência aos 

clássicos: Marx, Durkheim e Weber, visto que seus estudos marcam essa época histórica. 

 

Avançando criticamente a partir do conhecimento acumulado, Marx empreendeu a 

análise da sociedade burguesa, com o objetivo de descobrir a sua estrutura e a sua dinâmica. 

Esta análise, iniciada na segunda metade dos anos 1840, configura um longo processo de 
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elaboração teórica, no curso de qual Marx foi progressivamente determinando o método 

adequado para o conhecimento veraz, verdadeiro, da realidade social (MANDEL apud 

NETTO, 2009b) 

 

Vale ressaltar, que as projeções plenamente confirmadas sobre o desenvolvimento 

do capitalismo não se devem a qualquer capacidade “profética” de Marx: devem-se a que sua 

análise da dinâmica do capital permitiu-lhe extrair do seu objeto “a lei econômica do 

movimento da sociedade moderna” – não uma “lei” no sentido das leis físicas ou das leis 

sociais durkheimianas “fixas e imutáveis”, mas uma tendência histórica determinada, que 

pode ser travada ou contestada por outras tendências. (MARX apud NETTO, 2009b) 

 

Para Marx “a sociedade moderna burguesa não aboliu os antagonismos de classes. 

Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta em 

lugar das velhas” (MARX, 1985, p.25). 

 

Quanto a Durkheim, sua vida transcorreu durante a Terceira República francesa 

(1870-1940), época caracterizada pela instabilidade política e pelas guerras civis. A sociedade 

europeia nessa época estava pouco integrada e cheia de contradições, a família e a religião 

acusavam sinais do enfraquecimento de suas antigas funções. O sociólogo acreditava ser 

necessário descobrir novas fontes de solidariedade e de consenso entre os membros da 

sociedade para fortalecer sua coesão. Durkheim foi um liberal democrata disposto a levar à 

frente os ideais revolucionários de 1789. Nesse sentido, deu continuidade à ideia comtiana de 

instituir uma religião de cunho secular, fundada em princípios morais que poderiam revigorar 

a sociedade moderna, baseando-se no positivismo para construção de suas análises. 

(QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2002) 

 

Crítico do capitalismo, ou melhor, da sociedade racionalizada, burocratizada e 

desencantada; Weber tem uma atitude resignada diante desses processos que considera 

inevitáveis e inerentes à evolução do dito sistema e sua dominação. É o chamado “anti-

capitalismo romântico” que marca de forma definitiva seu pensamento. Este, buscou entender 

a estrutura social como um conjunto de múltiplas lógicas que oferece ricas perspectivas de 

análise para sociedades cada vez mais complexas. Levando em consideração que as diferenças 

sociais, os princípios diversificados que as produzem e a irredutibilidade dos fenômenos 

sociais de esferas específicas são parâmetros fundamentais para se pensar as sociedades do 

século vinte. (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2002) 
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Vale ressaltar, que Quintaneiro, Barbosa e Oliveira (2002), em sua obra “Um 

toque de clássicos”, descreve as teorias construídas por Marx, Weber e Durkheim, porém no 

final do livro, apesar de considerar as contribuições do Marxismo para a sociologia e seu 

destaque enquanto teórico na Era Moderna, criticam suas formulações teóricas. Tais críticas 

no permitem desde já, entender os apontamos contrários ao marxismo. 

 

Segundo os autores acima citados: 1- a teoria marxiana não conseguiu resolver o 

dilema entre a potencialidade transformadora da ação individual e os limites que lhe são 

postos pela estrutura socioeconômica; 2- Algumas desigualdades sociais, como é o caso da 

que se verifica entre os sexos ou etnias, foram ou continuam a ser tratadas como expressões 

secundárias daquela impressa pela estrutura, ou seja: reduziram-se meramente a variáveis 

explicativas do modelo econômico; e, 3 - o enfoque histórico-materialista, constituído em 

explicação última da vida social, enfatiza um tipo de causalidade que não consegue dar conta 

da complexidade e diversidade de certos fenômenos superestruturais como as ideologias, as 

formas que assumem as associações políticas, as religiões, as manifestações culturais e 

jurídicas que se manifestam em estruturas com perfis bastante semelhantes. 

(QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2002) 

 
Em discordância ao que pressupõe Quintaneiro; Barbosa; Oliveira (2002), destaca-se 

primeiro que, o marxismo prega que a superação dessa ordem social capitalista vai se dá a partir 

da organização da classe trabalhadora, por meio da constituição de sua consciência de 
 
“si” e da luta pela tomada do poder político. É possível citar como afirmação disso a frase 

contida no Manifesto do Partido Comunista: "Trabalhadores do mundo, uni-vos!
7
" Desse 

modo, a potencialidade transformadora não está na ação individual, mas sim na ação coletiva. 

 
Segundo, em relação as críticas do determinismo econômico, Simionatto (2009) 

lembra que, no debate marxista a compreensão da objetividade histórica não se reduz a esfera 
da produção, na medida em que essa também abarca a reprodução das relações sociais entre 
os homens. Tais relações, se abordadas de um ponto de vista histórico‐ontológico, não deixam 
de incluir os processos singulares dos indivíduos sociais, embora nunca desvinculados da 
historicidade que os fundamenta. 
 

Para Tonet (2009) não se trata de nenhum economicismo, como pressupõe os pós-

modernos, afirmar que a causa direta e imediata de todos os problemas atuais da humanidade 

 

 
7
 MARX; ENGELS. Manifesto do Partido Comunista. 
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está na economia. “Trata‐se apenas de deixar claro que a raiz mais profunda da crise que o mundo vive hoje 
está nas relações que os homens estabelecem entre si na produção da riqueza material”. (2009, p.108) 
 
 

Ainda, cabe destacar que, Marx não era um vidente! E seu objeto de estudo era a 

sociedade burguesa; De certo teria que responder as determinações deste objeto. No entanto, 

parece que os críticos contestadores do marxismo querem buscar neste autor toda e qualquer 

resposta para os problemas que emergem cotidianamente e dinamicamente na sociedade atual. 

O contexto é outro e deve ser analisado a partir das particularidades que dele resulta. 

 

Ianni (1991) assegura que o mundo formado com a sociedade moderna, industrial 

capitalista, não é o mesmo do século 19 e do 20. Para o autor houve uma modificação 

substancialmente deste, por meio da informatização. Sendo os meios de comunicação, em 

sentido amplo, responsáveis por revolucionar as condições de produção, distribuição, trocas e 

consumo, em termos materiais e espirituais. 

 

Por conseguinte, também contrário às críticas elaboradas pelos pós-modernos à 

teoria social de Marx, Rouanet (1998) afirma sua posição em defesa do marxismo como 

referência analítica fundamental para ciências sociais, entendendo que ele continua rico, 

fecundo e vivo, na medida em que, fiel à sua base dialética, permanece como perspectiva 

teórica dialética. Todavia, Rouanet (1998, p.63) destaca que “o Marxismo dentro do espírito 

da contemporaneidade não pode ser visto como princípio e fim de tudo”. 

 

Quanto a isso, Jameson (1996) garante que a tradição marxista tem resistido às 

formulações pós-modernas, pois para o autor, essas teorias têm a óbvia missão ideológica de 

demonstrar a ascensão de uma nova formação social que não leva mais em conta às leis do 

capitalismo clássico, principalmente no que diz respeito ao primado da produção industrial e a 

onipresença da luta de classes. 

 

Em resposta às críticas elaboradas a obra de Marx, Netto (2009b) afirma que, o 

estudo da concepção teórico-metodológica de Marx apresenta inúmeras dificuldades, algumas 

relacionadas a sua própria complexidade e outras referentes aos tratamentos equivocados a 

que a obra marxiana foi submetida, responsabilidade esta, tanto dos próprios seguidores de 

Marx, como também dos seus adversários e detratores. Uns e outros, por razões diferentes, 

contribuíram decisivamente para desfigurar o pensamento marxiano. 
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No que concerne ao projeto pós-moderno Jameson apud Konder (2007) 

compreende que não se pode recusá-lo como um todo, seria algo ingênuo e moralista, assim 

fazê-lo, porém, o mesmo sinaliza a necessidade de conhecer as contradições presentes nessa 

teoria, identificar e tentar assimilar os “momentos de verdade” e os “momentos de mentiras” 

presentes nesta. 

 
Remando contra essa “maré marxista” (entretanto, não somente com essa pretensão, 

mas principalmente com o objetivo de fortalecer e assegurar a prevalência do capitalismo) os 

ideólogos do capital sugerem o aparecimento da “decadência” da modernidade. Esse episódio faz 

surgir diversos debates no seio das ciências sociais, e o principal deles é apontado como 
 
“crise dos paradigmas”, o que denota, 

 
[...] decomposição dos modelos clássicos e na obsolescência de noções como as de 
sociedade, comunidade, capitalismo, divisão do trabalho social, consciência 
coletiva, classe social, consciência de classe, nação, revolução. Critica-se a 
abordagem histórica, globalizante ou holística, e preconiza-se a sistêmica, estrutural, 
neofuncionalista, fenomenológica, etnomenológica, hermenêutica, do 
individualismo metodológico e outras. Considera-se que os conceitos formulados 
pelos clássicos já não respondem às novas realidades. Agora, o objeto da sociologia 
deveria ser o indivíduo, o ator social, a ação social, movimento social, identidade, 
diferença, quotidiano, escolha racional. (IANNI, 1990, p. 90). 

 
Com vistas a explicar que a pós-modernidade vem para responder aos interesses do 

capital, Netto (2010) desenvolve a hipótese de que, o que ele denomina de tardo-capitalismo, 

esgotou as possibilidades civilizatórias que Marx identificou no capitalismo do século XIX, 
 
“o contexto atual do capitalismo aponta para um esgotamento que incide sobre a totalidade da 

vida social, manifestando visivelmente na barbarização que se generaliza nas formações 

econômico-sociais tardo-capitalistas” (NETTO, 2010, p.01). 

 

“O pós-modernismo recusa os temas da filosofia da história baseadas na 

inspiração marxista, pois, os pós-modernos, repelem a perspectiva ontológica em geral. 

Especialmente a ontologia da história”. (KONDER, 2007, p.177) 

 
De acordo com Rouanet (apud SIMIONATTO, 2009) as expressões da pós‐ modernidade, podem ser identificadas em três planos: 

 
No plano do cotidiano, através da valorização das vivências particulares, dos signos, 
do simulacro e da hipercomunicação; no plano econômico, mediante a 
mundialização ou planetarização do capitalismo e suas manifestações estruturais e 
superestruturais, com destaque para cultura informatizada; e no plano político, pela 
desqualificação do Estado e as novas formas de expressão da sociedade civil, através 
de uma vasta rede grupos segmentares que passam a compor o terreno da política 
moderna. 
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Vivencia-se, segundo Jameson (1996), uma nova falta de profundidade, um 

consequente enfraquecimento da historicidade e um novo tipo de matriz emocional básico, a 

operacionalização de transformações na tecnologia, na cultura, na arte, na política, na 

economia e consequentemente na sociedade. Há um repúdio ideológico ou estético que 

declara a extinção ao movimento moderno. 

 

Todavia, no âmbito do Serviço Social, J. Santos (2007) indica residir uma 

problemática que merece atenção: a apropriação do marxismo pelo Serviço social foi feita de 

forma enviesada, primeiro por meio de interpretações equivocadas (apenas do caráter 

ideológico) das ideias marxistas; e depois, uma aproximação epistemológica
8
. Para a autora a 

superação desse momento pode ser denominada como “apropriação ontológica da vertente 

crítico-dialética”. Mas, a preocupação central é que essa apropriação não atinge a todas (os) 

assistentes sociais. Permanecendo restrita, apenas, “ao pequeno círculo de profissionais 

ligados à produção de conhecimentos, a relação teoria/prática tenderá a reproduzir o mito da 

dicotomia e a ser terreno fértil para a manutenção do conservadorismo e do sincretismo”. (J. 

SANTOS, 2007, p.84) 

 

Nesse caso a pesquisa seria o principal instrumento de articulação entre 

teoria/prática, sendo indispensável na consolidação do projeto ético-político profissional. É a 

ausência de aprofundamento teórico e a separação entre aqueles que elaboram o conhecimento 

(pesquisadores), os que transmitem (professores) e os que executam (assistentes sociais), que 

continua sendo um desafio nos dias atuais, uma barreira que implica em impedimentos claros 

para um trabalho qualificado; pois, essa separação tem como consequências, uma visão 

fragmentada da realidade que focaliza por parte de alguns profissionais, dificuldades de 

investigação, compreensão a consecução de ações de intervenção fundadas nos aportes do 

marxismo. Conforme Cardoso (1998, p. 27): “A pesquisa se insere na formação do Assistente 

Social como uma exigência no processo de superação do pragmatismo, marcante na história 

da prática do Serviço Social e que ainda se faz presente na contemporaneidade”. 
 

Para Silva (1991, p. 175): 
 
 
 
 
 
8
 A palavra epistemológica deriva da palavra epistemologia, esta última é composta de dois termos gregos: 

episteme, que significa ciência, e logia, vinda de logos, significando conhecimento. Epistemologia é o 
conhecimento filosófico sobre as ciências. [...] A teoria do conhecimento, que oferece os procedimentos pelos 
quais conhecemos; as ciências propriamente ditas e o conhecimento do conhecimento científico, isto é, a 
epistemologia. (CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Disponível em: 
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/convite.pdf ).  
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A relação teoria e prática não pode ser encarada de maneira simplista, pois esta 
relação não é mecânica, nem direta, podendo passar-se da teoria à prática e vice-
versa. Tal entendimento leva a conceber a prática como práxis humana total, 
enquanto atividade objetiva transformadora da realidade natural e social, onde a 
prática tem primazia sobre a teoria, não significando uma contraposição ou 
anulação, mas sim uma unidade, uma dependência recíproca e complementar. 

 

Essa fragilidade de apropriação da teoria marxiana pelos assistentes sociais abriu 

espaço, para duas frentes: 1) A revitalização do conservadorismo por meio da absorção 

sincrética do irraciomalismo pós-moderno; e 2) A apropriação epistemológica dessa teoria 

social (base privilegiada do pensamento pós-moderno). (SANTOS, 2007) 

 

Certamente há uma generalização feitas pelos pós-modernos aos marxistas, 

acusando-os de simplificação na leitura da realidade; insuficiência explicativa do marxismo, 

enquadrado por estes como um paradigma; anulação do sujeito pelo marxismo por considerá-

lo estruturalmente determinado; dogmatismo, entre outras acusações. (SANTOS, 2007). 

 

Porém, não podemos considerar essas acusações de todo improcedente, entende-se 

com base no que foi discutido anteriormente, que essas críticas não surgem por acaso e não 

são vazias, afinal, há de se considerar que na categoria profissional encontram-se diversos 

profissionais que se auto-intitulam marxistas sem ao menos ter lido uma única obra de Marx. 

Em uma analogia em relação ao marxismo e o catolicismo, parece que obrigatoriamente quem 

faz Serviço Social deve ser considerado um “marxista nato”, sem se quer ter apropriação 

teórica sobre esse pensamento. Isso leva sem dúvida a uma incompreensão, ou melhor, uma 

distorção dessa apropriação. 

 

Em relação aos que se apropria do pensamento de Marx, pode-se entender, que 

entre estes há, em alguns casos, uma distorção deste pensamento. No entanto, não se pode 

deixar de afirmar que obra de Marx continua a contribuir para a análise do capitalismo e da 

trama das relações nele desenvolvidas, visto que, “a burguesia e o proletariado são os seus 

protagonistas, acompanhados de outros personagens que atuam em circunstâncias específicas, 

historicamente marcadas.” (BRAZ, 2012, p.482). 

 
Subjacente a esse debate, é importante saber que: 

 
Existem aquelas críticas de origem conservadora que rejeitam o marxismo e 
atualizam-se absorvendo, numa moldura sincrética, as proposições pós-modernas, e 
existem aquelas críticas que, ainda reivindicando o marxismo em alguns de seus 
aspectos, recomendam a superação de “lacunas” e o aumento de sua potencialidade 
explicativa com os “paradigmas pós-modernos”. (SANTOS, 2007, p. 87). 
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Vele neste momento reforçar, que a princípio, alternativa marxista não foi 

explorada e desenvolvida como deveria no âmbito do Serviço Social. Para Netto (1994) a 

apropriação das obras de Marx só foi explicitada e decisivamente retomada apenas um século 

depois de sua morte, havendo assim um abastardamento desta. Isso se deveu a inúmeros fatos, 

no entanto, o central é que as produções marxistas encontravam-se e encontra-se em franco e 

frontal antagonismo em face quer aos suportes históricos sociais do pensamento próprio à 

ordem burguesa consolidada, quer ainda, das direções imanentes deste mesmo pensamento. 

 

Há de se considerar, nesse sentido, que a interpretação da sociedade pela teoria 

marxista representa um risco para o bom funcionamento do capital, que se refaz a cada dia e 

se reveste de novas roupagens, porém continua a aprofundar seus interesses explorando cada 

vez mais a força de trabalho. 

 

Assim, se, torna-se predominante a ideologia de que não existe mais classes, quem 

irá se opor ao capitalismo? Revolução, para quê? E contra o quê ou quem, se somos uma 

única sociedade? 
 

Corroborando com Simionatto (2009) a classe burguesa busca construir um “consenso 

ativo” eliminando as ideias de antagonismos entre projetos de classe, falseando uma visão 

universal da realidade social. 

 
Esse discurso genérico tem um efeito imediato no campo prático‐operativo, na 
medida em que as ações desenvolvidas para a recuperação econômica aparecem 
como sendo de natureza transclassista, ou seja, beneficiando a todos sem distinção. 
No entanto, do ponto de vista político, essa estratégia cria a subalternidade das 
demais camadas de classe, obstaculizando a possibilidade de as mesmas elaborarem 
uma visão de mundo de corte anticapitalista, e, assim, articular alianças e forças em 
defesa de seus interesses. Produz‐se, dessa forma, uma cultura de passividade e de 
conformismo, que incide diretamente no cotidiano das classes subalternas, 
reforçando a alienação, o corporativismo e as ações particularistas, em detrimento de 
projetos de natureza coletiva. (SIMIONATTO, 2009, p.97) 

 

A ideologia de “colaborador” empregada atualmente pelas empresas, como 

também a perspectiva de “participação nos lucros” são formas explícitas dessa artimanha do 

capital em tornar as relações de trabalho homogênea, descaracterizando e mascarando a 

exploração do trabalhador. Sem deixar de mencionar o destaque dado ao “colaborador do 

mês”, estimulando a competitividade, aumento da produtividade, individualidade e controle 

de um trabalhador pelo outro. 

 
Para Tonet (2009, p.114) “essa enorme fragmentação e competição no interior da 

classe trabalhadora dificulta sobremaneira sua luta contra exploração e pela construção de uma 
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forma de sociabilidade para além do capital”. Presenciamos então, o deslanchar de uma luta 

individual, visando de forma segmentada a obtenção de pequenas melhorias para o 

trabalhador, que não reconhece no seu colega de trabalho a legitimidade de sua luta. 

 

Com relação às especificações e conceitos que remetem a chamada “pós-

modernidade”, Netto (2010, p.11) argumenta: 

 
O que se pode designar como movimento pós-moderno constitui um campo ídeo-teórico 

muito heterogêneo e, especialmente no terreno das suas inclinações políticas, pode-se 

mesmo distinguir uma teorização pós-moderna de capitulação e outra de oposição. Do 

ponto de vista dos seus fundamentos teórico-epistemológicos, porém, o movimento é 

funcional à lógica cultural do tardo-capitalismo: é-o tanto ao caucionar acriticamente as 

expressões imediatas da ordem burguesa contemporânea quanto ao romper com os 

vetores críticos da Modernidade (cuja racionalidade os pós-modernos reduzem, abstrata 

e arbitrariamente, à dimensão instrumental, abrindo a via aos mais diversos 

irracionalismos). Mas, por esta mesma funcionalidade, a retórica pós-moderna não é uma 

intencional mistificação elaborada por moedeiros falsos da academia e publicitada pela 

mídia a serviço do capital. Antes, ela é um sintoma das transformações em curso na 

sociedade tardo-burguesa, tomadas na sua epidérmica imediaticidade – como Eagleton 

observou em belo ensaio, o que os pós-modernos assumem como tarefa “criadora” (ou, 

segundo outros, “desconstrutora”) corresponde 
à própria estruturação fetichista da mercadoria e do tardo-capitalismo. 

 

Desse modo, valorizando a instabilidade e a dispersão, a ideologia pós-moderna 

declara o “fracasso” dos projetos emancipatórios, das orientações éticas pautadas em valores 

universais, da razão moderna, da ideia de progresso histórico e de totalidade. Nesse sentido, 
 
“o estímulo à vivência fragmentada centrada no presente (resumida ao aqui e ao agora, sem 

passado e sem futuro), ao individualismo exacerbado, num contexto penetrado pela violência, 

dá origem a novas formas de comportamento.” (BARROCO, 2006, p.207). 

 

Baseado nas definições de Jameson, Konder (2007) afirma que os pós-modernos, 

tendem a exagerar a realidade que resulta na aceitação da fragmentariedade, num 

esvaziamento da história. 

 
Como não a mais nenhum sujeito coletivo capaz de empreender um processo de 
transformação da sociedade como um todo (uma totalização), o que se pode esperar da 

ação dos homens, na ótica pós-moderna, é na melhor das hipóteses, a realização de 
modestas reformas, de pequenos reajustes institucionais. (KONDER, 2007, p. 185) 

 
Neste caso, percebe-se que o tardo-capitalismo tenta impregnar a crença de que não 

existe uma outra forma de sociabilidade capaz de se contrapor ao capitalismo, assim, não há que 

se opor a este, não há outra saída a não ser contribuir para o progresso deste sistema. E assim, sob 

essa perspectiva, a face da barbárie pode ser vista, por exemplo, tanto na degradação 

 
 
 

32 



 

do meio ambiente; como nas ameaças nucleares
9
 entre países como forma de demonstrar 

poder e autonomia; nas guerras civis
10

 tão presentes atualmente; nas formas selvagens de 

exploração do trabalho e na miséria que se alastra pelos países emergentes. 

 

Sob essa perspectiva, Tonet (2009) afirma que o sistema capitalista é uma forma 

de sociabilidade que tem a violência na sua própria raiz, violência está que é socialmente 

legitimada, apesar de nem ser considerada algo violento. Pelo contrário, é considerada como o 

próprio fundamento natural e positivo dessa sociedade. 

 
Trata‐se do ato fundante dessa sociedade: a compra‐e‐venda de força de trabalho, 
gerador da propriedade privada de tipo capitalista. Esse é um ato que, por sua 
própria natureza, implica a submissão violenta – embora “livremente” aceita – do 
trabalho ao capital. Somente na aparência este é um ato livre. Afinal, o trabalhador 
tem que submeter‐se a ser explorado sob pena de perder a vida. Este ato violento 
gera, necessariamente, uma sociedade permeada pela violência, nas suas formas 
mais diversas. Dele derivam a oposição dos homens entre si, o individualismo, a 
competição e a guerra de todos contra todos. Todas as outras formas de violência, 
ainda que não oriundas diretamente desse ato fundamental, se veem marcadas, 
potencializadas e ampliadas por ele. (TONET, 2009, p.115) 

 
Destarte, a humanidade, não deve aceitar essas formas de barbárie, nem tão pouco se 

resignar diante de ideias capitalistas de “fim da história”, é possível superar a barbárie e construir 

uma nova história, a partir da superação do modo de produção capitalista. No entanto, para que 

isso seja possível, primeiro é indispensável construir a consciência de que essa situação de 

conflito entre classes e todas as suas consequências são reais. Afinal, é preciso que se reconheça 

que se tem um opositor para lutar contra ele, a partir de uma organização prévia da classe 

trabalhadora e de sua entrada no cenário político será possível construir uma outra sociabilidade. 

Aqui, é válida a referência de Marx sobre a história: “Não é a história que usa o 

 
9 A Correia do Norte é um exemplo. Conforme matéria online do site UOL, a tensão na península se intensificou 
em dezembro de 2012, quando o Norte realizou com sucesso um lançamento de foguete, considerado pelos 
Estados Unidos e a Coreia do Sul como um disparo de teste de míssil balístico. Em fevereiro, Pyongyang 
executou um terceiro teste nuclear, o que provocou a adoção, no início de março, de novas sanções pelo 
Conselho de Segurança da ONU. Em protesto contra as manobras militares conjuntas realizadas por Coreia do 
Sul e Estados Unidos em território sul-coreano, o governo do Norte declarou nulo o armistício que interrompeu a 
guerra da Coreia em 1953 e ameaçou com um "ataque nuclear preventivo" contra alvos sul-coreanos e 
americanos. No dia 30 de março, Pyongyang anunciou que se encontrava em "estado de guerra" com a Coreia do 
Sul. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/05/07/coreia-do-norte-
ameaca-atacar-eua-e-coreia-do-sul-se-tiver-territorio-violado.htm Acesso em 12 de junho de 2014, as 13:21. 

 
 

10 A Síria é um exemplo. Conforme matéria online do G1, entre o fim de 2013 e o início de 2014, confrontos 
entre rebeldes islamitas e jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e Levante (EIIL, ligado à Al-Qaeda) deixaram 
milhares de mortos. Há a percepção, dentro e fora do país, de que os grupos jihadistas tentam "tomar conta" da 
revolta, o que dificulta a tomada de posição do Ocidente. O conflito se generalizou pelo país e tem sido marcado 
por derrotas e vitórias militares dos dois lados, e pelo grande número de mortes. A fragmentada oposição síria 
tenta se organizar para uma possível tomada de poder, mas queixa-se de falta de apoio das potências ocidentais, 
que se mostram reticentes em entrar no campo de batalha. Disponível em: http://g1.globo.com/revolta-
arabe/noticia/2013/08/entenda-guerra-civil-da-siria.html Acesso em: 10 de julho de 2014. Entendo que o que 
presenciamos no Rio de Janeiro hoje, também pode ser considerado uma guerra civil. 
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homem para realizar seus fins, ao contrário, ela nada mais é do que a atividade do homem que 

persegue seus fins” (MARX, 1985, p.26). Desse modo, enquanto existir sociedade humana, 

existirá história, uma vez que esta é construída pela humanidade. 

 

E, para o Serviço Social, quais os rebatimentos que o projeto da pós-modernidade 

podem ocasionar? Guerra (2005) sinaliza que as tendências mais gerais da sociedade fundem-

se com as determinações mais particulares do Serviço Social e as alteram em termos das 

condições de trabalho, das demandas, dos usuários, dos valores, dos critérios, dos padrões 

societários e das respostas sócio profissionais. 

 

De acordo com Netto (2010) as transformações societárias que configuram o 

tardo-capitalismo – no qual se manifesta a crise estrutural –, apresenta como forma mais 

evidente da barbárie contemporânea a articulação da repressão aos pobres com a minimização 

dos programas de combate à pobreza. Para o professor de Serviço Social, este pauperismo 

marca a emergência imediatamente visível da dimensão mais evidente da moderna barbárie, a 

barbárie capitalista. Dessa maneira, é indispensável desvelar alguns apontamentos da barbárie 

no Serviço Social para desmistificar como se processa as relações sociais diante do cenário 

civilizatório atual. 

 

De antemão, cabe frisar, que enquanto categoria profissional, os assistentes sociais 

partilham de um projeto profissional que nos possibilita resistir à barbárie, uma vez que o 

mesmo é fundado em princípios contrários ao capitalismo, e vinculado a um projeto social 

radicalmente democrático, com base nos valores de: liberdade; defesa dos direitos humanos; 

ampliação e consolidação da cidadania; socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida; posicionamento em favor da equidade e justiça social; empenho na 

eliminação de todas as formas de preconceito. (CFESS) 

 
 
 
 
 

 

1.1 Os Rebatimentos da Barbárie no Serviço Social brasileiro 
 
 

Menegat e Borgianni (2006, p.39-40) afirmam que “Barbárie é sinônimo de 

incivilidade, é sinônimo de crueldade, de atrocidade, de desumanidade.” A discussão que se 

pretende afiançar perpassa o entendimento da reestruturação do capitalismo e as 

consequências trazidas pelo mesmo. 
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A crise atingiu [...] diretamente a subjetividade do trabalho, sua consciência de 
classe, afetando seus organismos de representação dos quais os sindicatos e os 
partidos são expressão. Os primeiros [...] foram forçados a assumir uma ação cada 
vez mais defensiva, cada vez mais atada a imediatidade, à contingência, regredindo 
já a sua limitada ação de defesa de classe no universo do capital. Gradativamente 
foram abandonando seus traços anticapitalistas, aturdidos que estavam, visando a 
preservar a jornada de trabalho regulamentada, os demais direitos sociais já 
conquistados e, quanto mais a revolução técnica do capital avançava, lutando para 
manter o mais elementar dos direitos da classe trabalhadora, sem o qual sua 
sobrevivência está ameaçada: o direito ao trabalho, ao emprego. (ANTUNES apud 
SANTOS, 2007, p.21) 

 
Conforme Menegat e Borgianni (2006) desde os anos 1990 nossa história avançou 

lenta, gradual e absolutamente segura para uma configuração da barbárie que se apresenta como 

uma anomia; a forma pela qual a sociedade burguesa avança na sua desintegração e dissolução. 

 

Um exemplo pertinente é à saída de Fernando Henrique Cardoso do poder e a 

ascensão de Lula. Segundo Braz (2007) esse episódio que marca a elevação do governo petista ao 

poder, eleito sob forte sentimento antiliberal, representava uma recusa ao legado desastroso para 

as massas trabalhadoras deixado pelo governo anterior. Entretanto, o governo do Partido dos 

Trabalhadores esteve longe de se colocar como alternativa, ao contrário, deu continuidade, até 

mesmo aprofundou a ação neoliberal no Brasil mais do que se esperava. Assim há um 
 
“empobrecimento de um projeto societário alternativo ao do capital na realidade brasileira. 

Isso significou, não só para o Serviço Social, mas para os mais vaiados grupos sociais e 

categorias profissionais, a instalação de uma verdadeira crise”. (BRAZ, 2007, p.07) 

 

Por conseguinte, Braz (2012, p.427) ressalta que: 
 
 

Cumpre asseverar que tanto mais se afirmava a crise dos movimentos socialista e 
comunista mais se intensificaram os fenômenos supracitados e, com eles, mais se 
afundavam os partidos revolucionários numa crise que é, simultaneamente, de 
legitimidade, de base social, de definição de objetivos estratégicos, em suma, uma 
crise de projeto societário. 

 

Nessas duas últimas afirmações, Braz se contradiz, pois ele acaba por inferir que 

existe uma crise do projeto social e profissional, sem mencionar que essa “crise” que de fato 

existe, é referente ao modo de acumulação capitalista que estaria mais uma vez, seguindo seu 

ciclo, reorganizando suas estratégias de produção e reprodução de sua ordem social. E, ainda, 

ele assevera que essa consideração intensifica ainda mais esse fenômeno, mesmo assim 

reforça-o. “Pode-se dizer que as crises econômicas são inerentes ao desenvolvimento do 

capitalismo e que, diante dos esquemas de reprodução ampliada do capital, a emergência 

delas é uma tendência sempre presente” (MOTA, 2010, p.37). 
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Logo em seguida, Braz enfatiza, que “a ausência de projeto societário alternativo 

não significa a ausência de lutas de classes.” Para o autor existe uma deficiência teórica no 
que diz respeito ao conhecimento sobre a morfologia atual do proletariado e as formas de 
lutas atuais que têm produzido inúmeros novos sujeitos coletivos. Além da afirmação do “fim 
das classes”, temos a “profunda descrença no partido como instrumento político-organizativo 
de classe.” (BRAZ, p. 427). Aqui parece que o autor absorve como verdade os pressupostos 
pós-modernos. Porém, ao continuar seu discurso, ele busca destacar que essa crise seria do 
capital e não dos projetos societários, a partir da seguinte colocação: 

 
Não há capitalismo sem lutas de classes. Enquanto as forças do capital 
predominarem no comando da produção social, as forças do trabalho se insurgirão, 
de algum modo, para lutar contra a apropriação privada que está na base das 
relações sociais de produção capitalistas. Ao mesmo tempo em que é a sua contra 
face indesejada, as lutas de classes funcionam como dínamo que impulsiona as 
forças do capital para inovações que se voltam contra o trabalho. Capitalismo é luta 
de classes. Enquanto aquele existir, esta persistirá. (BRAZ, 2012, p. 422) 

 

Independente da confusão que Braz estabeleceu entre os seus discursos, cabe 

destacar, que enxergar para além do que está posto passa a ser um desafio profissional para os 

Assistentes Sociais que responde diariamente as expressões da “questão social”, que são 

justamente consequência de mais uma crise sistemática do capitalismo
11

. 
 

Esse pensamento equivocado de Braz, já foi criticado anteriormente por 

Boschetti, no 37º Encontro Nacional CFESS/CRESS, em 2008. 
 

Nas palavras de Braz “o que põe o projeto ético-político do Serviço Social em crise 
é a articulação de dois problemas centrais. O primeiro diz respeito a ausência de 
uma proposta alternativa à do capital na sociedade brasileira, capaz de unificar 
interesses sociais distintos relativos ao trabalho [...]”. É indiscutível e, nesse sentido, 
concordo com Marcelo que a crise da esquerda é real e que repercute no Serviço 
Social, pois como vimos, anteriormente, esse projeto não é endógeno à profissão, se 
formou no contexto de variadas influências do pensamento crítico e da esquerda. 
Portanto, num momento histórico em que o pensamento de esquerda vivencia uma 
de suas mais notáveis crises, isto repercute, marca, caracteriza profundas alterações 
no âmbito do projeto ético- político profissional, mas discordo que, a partir disso, 
haja elementos para falar de crise de hegemonia do projeto ético-político 
profissional. (BOSCHETTI, 2009, p.36) 

 
A autora reconhece que existe uma fragilidade na atuação destes estudantes em 

espaços políticos e no processo de formação política das novas gerações de estudantes de Serviço 

Social que estão sendo formadas num contexto sócio-histórico em que prevalece certa 

nebulosidade acerca da direção estratégica de um pensamento de esquerda. E, entende-se que de 

fato essa é uma repercussão dos rebatimentos do neoliberalismo na profissão, mas não deve 

 
 
11

 SANTOS, J. S. Particularidades da “questão social” no Brasil: mediações para seu debate na “era” Lula da 
Silva.Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 111, p. 430-449, jul./set. 2012.  
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ser considerado que isso denote ausência de apropriação dos valores e das reivindicações em 

volta dos direitos sociais. 

 
Com isto estou querendo afirmar que a relação entre esquerda e projeto ético-
político profissional não é mecânica e nem linear, não se restringe a questão 
partidária e impacta no projeto ético-político profissional em duas direções: uma, a 
qual já nos referimos, diz respeito a formação política das novas gerações e a outra 

perspectiva ocorre na direção da resistência daqueles que tendo explicita opção por 
projeto anticapitalista, buscam agora novos interlocutores no campo da esquerda e 
no âmbito da profissão, atuam com mais nitidez política, procurando superar a 
nebulosidade teórico-política, amplamente disseminada nos dias atuais, e seguem 
afirmando a necessidade e relevância de estabelecer autonomia do projeto ético-
político profissional. Portanto, a ausência de um pensamento radicalmente crítico, 
no campo da esquerda, não é uma questão recente, não se refere, exclusivamente, às 
mudanças de rumo, vivenciadas pelo PT, após o Governo Lula, embora tenham se 

intensificado de uma forma evidente, pois já permeava o debate no âmbito do 
projeto ético político profissional, anteriormente. (BOSCHETTI, 2009, p.38) 

 

Ainda, com base em Boschetti (2009) o segundo problema, sinalizado por Braz, 

nas palavras dele, 

 
Está centrado em fatores objetivos que incidem sobre as bases materiais do projeto 

profissional. Refiro-me às condições atuais sobre as quais se efetivam o processo de 

formação profissional e o próprio exercício da profissão no Brasil [...] as condições 

objetivas da profissão tendem a fragmentar e a tornar corporativistas as demandas 

político- profissionais dos assistentes sociais. (BRAZ apud BOSCHETTI, 2009, p.38) 
 

Em relação a essa questão, a autora concorda que a precarização da formação e do 

exercício profissional, podem trazer dificuldades para a materialização dos princípios ético-

políticos. No entanto, sinaliza que em nenhum momento histórico o PEPPSS esteve em plena 

sintonia com a direção dada à política educacional nesse país, e que em relação a situações 

como estas a direção adotada pelo Conjunto CFESS/CRESS em discussão com a categoria 

profissional foi a de construir estratégias amplas para afirmar a direção da formação 

profissional, no âmbito dos colegas da universidade, dos estudantes e sujeitos coletivos, além 

do Serviço Social. 

 

Não seria esse o momento da categoria de assistentes sociais se desencorajar na 

luta pela viabilização dos direitos sociais, pelo contrário, esse contexto adverso é um 

chamamento para o fortalecimento da organização política e da articulação com outros 

movimentos sociais para se contrapor aos rebatimentos do capitalismo, inclusive na profissão. 

Afinal, essa tem sido a luta travada desde os anos de 1990 quando o neoliberalismo ganhou 

força na conjuntura brasileira. 

 

Assim, munidos pelo conhecimento dessas determinações da atual conjuntura, 

possibilitará ao assistente social construir estratégias profissionais e políticas capazes de evitar 
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“a ‘armadilha’, tão presente nas instituições, de uma ‘assistencialização’ da nossa intervenção” 
 
(J. SANTOS, 2012, p.445). Não Obstante, é preciso atenção às amarras do Capital: 
 
 
 

As corporações imperialistas, o grande capital, implementam a erosão das 
regulações estatais visando claramente à liquidação de direitos sociais, ao assalto ao 
patrimônio e ao fundo público, com a “desregulamentação” sendo apresentada como 
“modernização” que valoriza a “sociedade civil”, liberando‐a da tutela do “Estado 
protetor” — e há lugar, nessa construção ideológica, para a defesa da “liberdade”, da 
“cidadania” e da “democracia”. E, com frequência, forças imediatamente opositivas 
ao grande capital têm incorporado o antiestatismo como priorização da sociedade 
civil e, também, como demanda democrática, do que decorrem dois fenômenos: 1) a 
transferência, para a sociedade civil, a título de “iniciativa autônoma”, de 
responsabilidades antes alocadas à ação estatal (aqui, a multiplicação assombrosa de 
ONGs é emblemática); 2) a minimização das lutas democráticas dirigidas a afetaras 
instituições estatais. As implicações da incorporação desse antiestatismo pelas forças 
opositivas pode significar não uma politização de novos espaços sociais (ou a 
repolitização de espaços abandonados), mas a despolitização de demandas 
democráticas, numa quadra em que — precisamente pelas características das 
práticas neoliberais — as lutas pela democracia se revestem de maior importância. 
(NETTO, 2012, p.418-419) 

 

 

Para Barroco (2011), é justamente nesse contexto que o conservadorismo tem 

encontrado espaço para se reatualizar e implementar seus projetos civilizatórios, falseando a 

história, naturalizando a desigualdade, moralizando a “questão social” e ainda, incitando o apoio 

da população a práticas fascistas: o uso da força, a pena de morte, o armamento, os linchamentos, 

a xenofobia. No entanto, tais constatações não anulam as conquistas alcançadas através das lutas 

sociais do povo brasileiro, do ponto de vista ético-político “a busca de ruptura com o 

conservadorismo no Serviço Social é neste momento renovado como um grande desafio: o 

enfrentamento de suas novas formas ético-políticas e manifestações teórico-práticas.” 
 
(BARROCO, 2011, p. 212) 
 
 

Enquanto parte da classe trabalhadora, a categoria de assistentes sociais também 

sofre com as mazelas do capital. Esse reconhecimento de “si” como parte integrante desta 

classe deve ser estimulado para impedir que as ameaças de desmobilização, naturalização da 

“questão social” e enfraquecimento da coletividade sejam incorporadas por parte da categoria 

profissional. Todavia, estas apreensões são favorecidas novamente pela precarização das 

condições de trabalho e da formação profissional. 

 

Barroco (2006) soma outros elementos decisivos que possibilitam a absorção e 

adesão às teorias pós-modernas por parte dos profissionais do Serviço Social (fazendo estes 

remarem na contramão ou não do PEPPSS, afinal sabemos que este projeto é hegemônico no 
 
seio da profissão, porém não é o único!), são eles: a falta de preparo técnico e teórico, a  
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fragilização de uma consciência crítica e política, o que pode motivar a busca de respostas 

pragmáticas e irracionalistas, a incorporação de técnicas aparentemente úteis em um contexto 

fragmentário e imediatista. 

 
A categoria não está imune aos processos de alienação, à influência do medo social, à 

violência, em suas formas subjetivas e objetivas. Isso coloca um imenso desafio ao 

projeto ético-político, na medida em que a sua viabilização não depende apenas da 

intencionalidade dos profissionais, tendo em vista as suas determinações objetivas, nem 

se resolve individualmente. Além disso, não podemos ignorar que o conservadorismo 

tem raízes históricas na profissão: para parcela da categoria, trata-se de uma opção 

política conscientemente adotada. Nesse sentido, a conjuntura pode favorecer a sua 

reatualização, sob novas roupagens e demandas. [...] Nesse sentido, o enfrentamento do 

neoconservadorismo, sob o ponto de vista profissional, é de caráter político em dois 

aspectos articulados. Por um lado, é preciso que nossa organização política esteja 

fortalecida e renovada com novos quadros, supondo o trabalho de base, junto à categoria, 

com as entidades de representação, as unidades de ensino, os profissionais e alunos. Por 

outro lado, só conseguiremos consolidar politicamente o nosso projeto, na direção social 

pretendida, se tivermos uma base social de sustentação; logo, é fundamental a articulação 

com os partidos, sindicatos e entidades de classe dos trabalhadores, com os movimentos 

populares e democráticos, com as associações profissionais e entidades de defesa de 

direitos. E o avanço político do nosso projeto está articulado ao avanço dessas forças 

sociais mais amplas. Ao mesmo tempo, é preciso ter clareza de que essa luta é limitada, 

uma vez que ela envolve dimensões que extrapolam a profissão. (BARROCO, 2011, 

p.212-213). 

 
A autora demonstra que os assistentes sociais tem a capacidade de superar as 

ofensivas neoconservadores, uma vez que a história é prova de que a categoria já rompeu com 
a hegemonia conservadora presentes historicamente na profissão. Assim, é necessário 
conhecer as novas formas ético-políticas e manifestações teórico-práticas dessa nova vertente 
do conservadorismo para que coletivamente sejam criadas estratégias para superar esses 
novos desafios. 
 
 

Assim é fundamental para não retornarmos ao “messianismo” e “fatalismo”, 

vislumbrarmos em nosso cotidiano possibilidades de mudança desse cenário. Como nos mostra 
 
Heller (1989, p.24) “a vida cotidiana está impregnada de alternativas, de escolhas.” Mas, para 

que possamos realizar qualquer transformação necessitamos sair do plano individual e 

transcender até a dimensão humano-genérica, o que é algo totalmente excepcional na maioria 

dos seres humanos. 

 

“A homogeneização em direção ao humano-genérico só deixa de ser excepcional, 

num caso, singular, naqueles indivíduos cuja paixão dominante se orienta para humano-

genérico e, ademais quando tem a capacidade de realizar tal paixão.” (HELLER, 1989, p.28). 
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Corroborando com Guerra (2007), embora o Projeto Profissional seja um 

elemento de unidade entre teoria e prática, ele não transforma a realidade apenas pela via do 

pensamento, de forma imediata. Não obstante, não se prescinde da atividade do pensamento, 

da projeção, das finalidades, do planejamento das ações e da formulação de estratégias na 

transformação da realidade. 

 
Sob essa perspectiva é necessário compreender que mesmo dentro dos limites dados 

ao assistente social pela sua condição de trabalhador assalariado, é possível que este profissional 

venha assumir os seus compromissos éticos e políticos com a sociedade, promovendo assim, a 

concepção de estratégias de intervenção, fundadas nos aportes teórico-metodológicos do agir 

profissional e expressadas conscientemente na dimensão técnico-operativa por ele emanada. E 

igualmente, seja um agente de mudança na participação e articulação com os movimentos sociais 

que partilhem dos objetivos da luta geral dos/as trabalhadores/as. 

 

No campo do Serviço Social, Peruzzo (2006) aponta que as mais nefastas sequelas 

respingaram na precarização da formação e do exercício profissional. No que tange à 

formação, o ensino à distância lidera o ranking, propiciando, segundo a autora, uma formação 

universitária rápida, condensada, superficial e com pouca (nada ou duvidosa) qualidade. Com 

certeza, podemos elencar essa modalidade de ensino como um “novo desafio”
12

 que vai de 

encontro à materialização do nosso Projeto Ético-Político Profissional, tendo em vista os 

seguintes aspectos apontados pela autora: Inviabilização do processo de estágio; 

Dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; Precarização do exercício profissional; 

Prejuízo nas competências técnico-operativas, ético-políticas e teórico-metodológicas; e 

Inviabilidade na implementação das Diretrizes Curriculares. 

 

Contudo, cabe abrir um parêntese para esclarecer que os cursos à distância são um 

dos desafios postos ao PEPPSS na contemporaneidade, porém não se pode esquecer que antes 

deles existiram outros desafios no âmbito da formação profissional, como foi o caso da 

apropriação avessa do marxismo pelo Serviço Social na década de 70; o perfil tecnicista 

também tão presente nessa época; os recursos ao messianismo e ao fatalismo; a reatualização 

do conservadorismo na profissão, dentre outros elementos. 

 
 

 
12

 O destaque dado ao ensino à distância como um “novo desafio” para materialização do PEPPSS e para 
formação profissional, refere-se ao fato de que não se pode esquecer que antes da propagação do EAD, a 
privatização da educação é o maior desafio para formação profissional. O EAD representa, uma nova estratégia 
do capital nessa sua fase tecnológica, que abarca inclusive o âmbito do ensino público no Brasil.  
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Conforme tabela organizada por Souza Filho (ABEPSS; CFESS, 2011) sobre a 

abrangência dos cursos EAD no Serviço Social em 2009, em comparação ao ensino público e 

particular presenciais, anualmente 34.287 mil vagas para educação presencial e 107.440 mil 

para os cursos de ensino a distância são abertas. Os alunos que chegam a concluir os cursos na 

rede pública presencial são 2.368 alunos, na rede privada presencial 8.091 e na EAD cerca de 

3.243 estudantes. A maior implicação para o serviço social é que, segundo o Ipea/MEC 

(ABEPSS; CFESS, 2011) entre os dez maiores cursos de graduação na oferta de modalidade a 

distância, o de Serviço Social ocupa o terceiro lugar em número de vagas ofertadas, perdendo 

apenas para a Pedagogia e a Administração. 

 

Mas, porque a profissão de Serviço Social tem ocupado esse espaço na oferta de 

cursos à distância? 

 

Nos parece bem lógico o pensamento do capital em ofertar o curso de Serviço Social 

nessa modalidade de ensino, pois bem, se dentro da lógica capitalista às respostas imediatas dadas 

as necessidades são de tamanha importância, é oportuno a redução do tempo de formação 

profissional [operado na modalidade EAD], com esse aligeiramento da formação, processa-se 

também a diminuição dos espaços de discussão e construções crítico-reflexivas, o que também é 

muito positivo a lógica capitalista, uma vez que esta profissão, que partilham de um projeto 

contrário ao do capital teria suas bases teóricas enfraquecidas para esse enfrentamento. 

 

Deste modo, nota-se que formando profissionais sob essa modalidade de ensino, 

cresce a possibilidade de estes serem mais propensos a absorverem os interesses imediatos do 

capital de forma acrítica, cooperando inclusive para implementação de ações que reforçam os 

interesses desse sistema econômico. Afinal, com ausências de discussões mais aprofundadas 

sobre a conjuntura apresentada, é possível que haja uma maior disposição para alienação e 

incorporação de discursos que culpabilizam o usuário pela sua condição, sem de fato 

reconhecer as implicações do capitalismo na vida dos sujeitos sociais, especialmente no 

processo de cerceamento e negação de direitos sociais. 

 

Contudo, vale frisar, que de modo algum, essa crítica apresentada se estende aos 

alunos EAD em sua totalidade, a crítica é direcionada a EAD, não descartamos o fato de que 

profissionais formados na modalidade presencial não estão imunes a esse processo, o que se 

reforça aqui é a maior probabilidade desses rebatimentos recaírem nos alunos de cursos à 

distância, por conta da forma de ensino. 
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De certo, essas medidas adotadas pelo governo de expansão do ensino à distância e 

outras como ampliação das universidades públicas, por meio do Reuni, não prioriza a qualidade 

do ensino, mas sim a mercantilização da educação. “Parece-nos que tudo que o capital toca vira 

mercadoria.” O que não está sendo diferente em relação a formação profissional em Serviço 
 
Social, afinal, corroborando com Braz (2007, p. 07) 
 
 

Se o projeto ético-político indica um dever ser da profissão (ou o seu vir a ser 
possível), as condições objetivas do trabalho e da formação profissional expressão o 
seu ser concreto. Ainda que o projeto se plasme na realidade como uma forma de ser 
da profissão, ele só se materializa, se se objetivar na existência efetiva, a partir de 
diversas mediações socioprofissionais e das variadas demandas contraditórias que 
determinam o Serviço Social. 

 

Com efeito, o contexto em que vivemos cultua cada vez mais a “mercantilização  

da vida” e de suas esferas. Com referência à formação profissional, a educação à distância é 

rebatida pela categoria profissional por não associar o tripé ensino, pesquisa e extensão, bem 

como por não viabilizar a interação entre conteúdos, fragmentando-os e restringir a 

convivência entre professor e aluno, aluno/aluno para viabilizar discussões que remetam a 

construção do pensamento crítico sobre a realidade. 

 

Nesse sentido, resistir à barbárie é não aceitar as imposições do capital para seu 

fortalecimento e reestruturação contínua. É principalmente, nos indignar contra o fato de o 

Brasil ocupar em 2011 o 6º lugar em desenvolvimento econômico entre os países do mundo e 

a 84ª posição no ranking do IDH (índice de desenvolvimento humano), em uma lista que traz 

187 países. Isso só reflete o espelho da dimensão da desigualdade em nosso país que se 

evidencia nesse contexto explicitamente pela má qualidade da educação, que gera um ciclo 

vicioso, em que todas as suas esferas servem aos objetivos do capitalismo. De modo que, o 

profissional formado num sistema propício a ditadura do capital e à lógica do capital, 

dificilmente não servirá ao capital, ou pelo menos, tenha fragilidades teóricas para visualizar o 

que estar por traz das aparências dos fatos arquitetados na trama das relações sociais 

capitalistas. 

 
 

Netto (2012) acrescenta que o avanço civilizatório fundado na barbárie (esta como 

avanço civilizatório do capitalismo) é verificável na articulação orgânica de repressão às 
 
“classes perigosas” e assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao 

enfrentamento da “questão social”, e inclusive no tocante à destruição da natureza. 
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Em relação a isso, a arma mais poderosa tem sido a investida da categoria 

profissional na direção ético-política consolidada em oposição ao neoconservadorismo, por 

meio da afirmação/materialização do projeto profissional hegemônico no seio da profissão no 

cotidiano. O capítulo a seguir reforçará essa tese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 



 

2. A MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL 
DO SERVIÇO SOCIAL NO COTIDIANO  

 
 
 

Enxergar a realidade como uma totalidade
13

 em movimento é essencial para a 

discussão que pretende-se afiançar, visto que a centralidade desse capítulo pauta-se em 

elucidar os desafios postos para materialização do Projeto Ético-Político Profissional do 

Serviço Social no cotidiano. Apesar do uso da palavra “materialização”, corroboro com C. 

Santos (2009, p. 62-63) quando a autora afirma que: 

 
[...] O projeto ético-político profissional nada tem de abstrato, pois é expressão da 
luta cotidiana de uma categoria que, ao sair de si e dialogar com outros sujeitos 
coletivos, assume a necessidade de transformar os fundamentos teórico-ético-
políticos e, assim, sintonizar a agenda do Serviço Social com as grandes questões 
societárias, na perspectiva da defesa e do compromisso com os interesses do 
trabalho. Analisar e apreender as condições concretas de vida dos indivíduos com os 
quais trabalhamos permanece sendo um grande desafio, o que requer nossa 
capacidade crítica, teórico-metodológica e ético-política para ir além da aparência 
com que os fatos se mostram na vida cotidiana. 

 
 
 

Para Iamamoto (2008) é nesse cotidiano que o assistente social tem o desafio de 

desentranhar da vida dos sujeitos singulares que atendem as dimensões universais e 

particulares que ai se concretizam, como condição de transitar suas necessidades sociais da 

esfera privada para a luta por direitos na cena pública, potenciando-a em fóruns e espaços 

coletivos. Isso demanda, segundo a autora, tanto competência teórico-metodológica para ler a 

realidade e atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto o 

conhecimento do modo de vida, de trabalho e expressões culturais desses sujeitos sociais, 

como requisitos essenciais do desempenho profissional, além de sensibilidade e vontade 

políticas que movem a ação. 

 
Quanto a Competência teórico-metodológica, refere-se a necessidade de o 

profissional ser qualificado para conhecer a realidade social, política, econômica e cultural 

com a qual trabalha. Isso pressupõe rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a 

dinâmica da sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, 

seu movimento e as possibilidades de construção de novas possibilidades profissionais. 

(SOUSA, 2008) 

 
 
 
13

 Hegel define a totalidade como “um todo idêntico a si mesmo, como a síntese da unidade e da negatividade 
[...] onde se reafirma em sua identidade após negar-se a si mesmo” (HEGEL, 1987 apud PONTES, 2010, p.50). 
 

44 



 

Citando Marx, Kameyama (1989, p.100) esclarece que a teoria consiste numa 

forma de organização do conhecimento, que no âmbito científico “proporciona um quadro 

integral de leis, de conexões e de relações substanciais num determinado domínio da 

realidade”. Nesse sentido, a teoria: 

 
É um sistema de representações, ideias, referentes à essência do objeto, as suas 
conexões internas, às leis do seu funcionamento e aos processos e operações no 
domínio teórico e prático da realidade. A teoria consiste também num conjunto de 
princípios e exigências interligadas que norteiam os homens no processo de 
conhecimento e na atividade transformadora. Por isso, então, na teoria marxiana, a 
questão do conhecimento está intimamente ligada com a questão da transformação. 
O conhecimento visa à transformação que é a prática social. (Marx apud 
Kameyama, 1989, p. 100) 

 
A respeito da apreensão teórica do marxismo pela categoria profissional, cabe 

destacar a crítica feita por C. Santos (2012, p.29) em relação à tendência de não se fazer o 
 
“caminho de volta”. Segundo a autora, isso ocorre porque o (a) assistente social pesquisa 

sobre os fenômenos da realidade, mas não questiona e procura respostas sobre como esses 

fenômenos se expressam nas demandas que chegam à profissão. Ou seja, “não busca conhecer 

nem como o fenômeno se manifesta nos sujeitos, nem as possibilidades de intervenção antes 

as expressões das questões sociais”. A crítica pertine, uma vez que, se deve ter cuidado para 

não ser protagonista de uma intervenção vazia, pragmática, ou pior ainda, manipulável. 

 
A dimensão teórica isoladamente não garante uma intervenção qualificada, torna-

se relevante discutir sobre a dimensão técnico-operativa, que se refere à forma de manusear as 

técnicas e os instrumentos de intervenção profissional com a finalidade de promover 

mudanças na realidade. Pois, se por meio da intervenção profissional o(a) assistente social 

provoca alterações no cotidiano da população usuária dos seus serviços, os instrumentos e 

técnicas utilizados podem ser diversificado, no tocante a sua finalidade, em acordo com a 

realidade social. Todavia, em relação as ações instrumentais, que para Guerra (2011) 

relaciona-se a mobilização de meios para o alcance de objetivos imediatos, “são, não apenas 

suficientes como necessários. Contudo, não podem prescindir de um conjunto de informações, 

conhecimentos e habilidades que o instrumentalize”. (GUERRA, 2011, p. 157) 

 

A qualidade com que esses instrumentos estão sendo operacionalizados deve ser 

uma preocupação da profissão, pois como bem lembra C. Santos (2012, p.12): 
 
“não é a utilização de instrumentos e técnicas que imputam ao Serviço Social um caráter 

conservador, mas, ao contrário, é o caráter conservador, impregnado na profissão, que imputa 

ao uso dos instrumentos um viés ‘tecnicista’”. 
 

45 



 

Sendo assim, não podemos relegar as discussões sobre o significado social e 

político da profissão a segundo plano, em detrimento das formas de realizar a intervenção, 

pois ao fazê-lo “os assistentes sociais suprimem o conteúdo social de suas ações e incorporam 
 
(acriticamente) o  conteúdo funcional e  tradicionalmente atribuído pela  ordem burguesa”. 
 
(GUERRA, 2011, p. 150) 
 
 

Os(as) assistentes sociais presentes nas instituições ou na academia, têm na 

condução de suas ações a autonomia política para exercitar a profissão
14

. Entretanto, ver para 

além do que está posto, buscar a essência do objeto não é tarefa simples, nem tão pouco 

deveria ser, afinal, conforme o próprio Marx (1980, p.939): “toda ciência seria supérflua se 

houvesse coincidência imediata entre aparência e a essência das coisas”. Por isso, 

 
As dificuldades postas a intervenção profissional, embora adquirindo feições 
especificas, obedece a lógica de constituição da sociedade capitalista, na qual a 
inversão da aparência fenomênica em essência, a substituição do conteúdo pela 
forma, a transformação do essencial em acessório, são condições necessárias a 
sobrevivência dessa ordem social. [...] Nesta mesma sociedade, instrumentos e 
técnicas não são apenas mediações virtuais á objetivação do ser social, mas 
transformam-se em mediações reificadas. (GUERRA, 2011, p. 159 e p. 163) 

 

 
É justamente pela possibilidade de compreender racionalmente a realidade, 

posicionando-se em favor de uma nova ordem societária balizada pela equidade e justiça social 

que o profissional tem a liberdade de escolher ter sua prática guiada por um projeto profissional 

que represente genericamente suas ideologias, dentro das perspectivas de sua particularidade. Isso 

justifica o fato do atual PEPPSS ser hegemônico, porém não o único no seio da profissão 
 
– este é uma escolha. 

 

A própria dimensão ético-política pressupõe isto. Sousa (2008, p. 121-122) ressalta 

que a competência ético-política designa que o (a) assistente social não é um profissional 
 
“neutro”: 
 

Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade 

capitalista – relações essas que são contraditórias. Assim, é fundamental que o 

profissional tenha um posicionamento político frente às questões que aparecem na 

realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua prática. Isso 

implica em assumir valores ético-morais que sustentam a sua prática – valores esses que 

estão expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução 

CFESS nº 273/93), e que assumem claramente uma postura profissional de articular sua 

intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade. 
 
 

 
14

 É claro que deve ser considerado todos os desafios conjunturais, todavia, é o profissional que escolhe ser 
conservador ou não, exercer suas funções de forma crítica ou não, lutar pela defesa dos direitos dos usuários ou 
não.  
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Sousa (2008) afirma que, o(a) assistente social ocupa um lugar privilegiado no 

mercado de trabalho uma vez que atua diretamente no cotidiano das classes e grupos sociais 

menos favorecidos. Essa relação mais próxima com a realidade dos usuários dos seus serviços 

permite a produção de conhecimento sobre essa mesma realidade, que é, sem dúvida, o seu 

principal instrumento de trabalho, pois lhe possibilita ter a real dimensão das diversas 

possibilidades de intervenção profissional. 

 
Não obstante, C. Santos (2012) nos lembra que o conhecimento é aproximativo, e 

por assim ser, a teoria não é algo que se “encaixe” na prática, até porque está última é mais 

dinâmica que a primeira. O que a teoria modifica, de imediato, é o conhecimento que se tem 

sobre o concreto. Sendo necessárias as devidas mediações para a transformação social. 

 

No tocante ao cotidiano, Heller (1989, p.20), pontua que “a vida cotidiana é a vida 

do indivíduo. O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico.” Esses 

elementos funcionam consciente e inconscientemente nos homens. Para Heller (1989), o 

indivíduo é um ser singular que se encontra em relação com sua própria individualidade 

particular e com sua própria genericidade humana; e, nele, tornam-se conscientes ambos os 

elementos. 

 
É comum a toda individualidade a escolha relativamente livre (autônoma) dos 
elementos genéricos e particulares; mas, nessa formulação, deve-se sublinhar 
igualmente os termos “relativamente”. Temos ainda que acrescentar que o grau de 
individualidade pode variar. O homem singular, não é pura e simplesmente 
indivíduo; no sentido aludido; nas condições de manipulação social e da alienação, 
ele se vai fragmentando cada vez mais “em seus papéis”. O desenvolvimento do 
indivíduo é antes de mais nada – mas de nenhum modo exclusivamente – função de 
sua liberdade fática ou de suas possibilidades de liberdade. (HELLER, 1989, p.23) 

 

 

Pode-se acrescentar aqui, que essa escolha projeta um determinado resultado, o 

que não é de se estranhar, afinal, o agir teleológico é o que diferencia os seres humanos de 

outros seres. Deste modo, escolhe-se entre as “possibilidades historicamente colocadas” (C. 

SANTOS, 2012, p. 102), o resultado, porém, pode ser ou não o que projetamos. É justamente 

essa incerteza que relembra a dinamicidade e as contradições constitutivas da realidade, em 

constante movimento. 

 
O atual projeto hegemônico em Serviço Social representa a autoimagem da profissão 

e passa a ser desenhado a partir dos anos de 1970. É o momento, em que se percebeu a 

importância em acompanhar a dinamicidade do contexto em que atua, indo para além do que está 

posto, sair do plano do imediatismo e levar em consideração o processo histórico da 
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sociedade. No campo da formação profissional a pesquisa passa a ser intrínseca ao Serviço 

Social, culminando com o surgimento de cursos de pós-graduação no Brasil. Não obstante, as 

manifestações populares ocorridas no Brasil nesse momento são essenciais para a inquietação 

profissional. 

 

Em 1980 há uma preocupação por parte da categoria, em avaliar a prática 

profissional, evidenciar as fragilidades e superá-las. Inicialmente é feita uma releitura dos 

paradigmas teóricos (fenomenologia, positivismo, funcionalismo, estruturalismo e marxismo) 

na busca de uma nova compreensão dos mesmos, visando uma superação do pragmatismo e o 

resgate da criticidade, visto que a demanda passa exigir um profissional capaz de decifrar as 

necessidades e condições da sociedade brasileira, respondendo no tempo e no espaço sobre as 

contradições e desigualdades sociais, bem como tendo uma prática pautada na relação entre as 

fontes do problema e das soluções. 

 
Vale ressaltar, que a produção intelectual dos(as) assistentes sociais a partir de sua 

aproximação com os clássicos do marxismo foi fundamental para consolidação do Projeto 

Ético-Político Profissional do Serviço Social, como afirma Bravo e Matos (2004, p. 03 - 04): 

 
Nos anos 90, o Projeto Ético-Político do Serviço Social foi adensado pelo novo 
Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão, ambos de 1993, 
considerados como arcabouços legais do Projeto, juntamente com as Diretrizes 
Curriculares de 1996. Esses documentos expressam o compromisso dos assistentes 
sociais brasileiros com a defesa dos direitos humanos e sociais, da justiça social, da 
cidadania para todos, da democracia nas esferas da economia, da política e da 
cultura. Em síntese, da construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária, sem 
exploração de classe, gênero e etnia. 

 

 

O amadurecimento intelectual a partir da superação dos equívocos do marxismo 

vulgar e suas leituras mecanicistas permitiu o comprometimento ético-político do Serviço 

Social com a classe trabalhadora. Agora busca-se uma apreensão ética fundada nos aportes da 

ontologia social de Marx, imprimindo a está um caráter eminentemente revolucionário. 

 
O estudo da ética nos aportes marxista é explorado por Barroco (2001, p.19), que 

a define como “uma capacidade humana posta pela atividade vital do ser social; a capacidade 

de agir conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e 

objetivá-las concretamente na vida social, isto é, ser livre”. 

 
“A dimensão política está associada à de poder” (RIOS apud C. SANTOS, 2012). 

Assim, ambas corroboram que o poder não se separa da força (dominação e consenso), que são 
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os meios que possibilitam influir no comportamento humano. A política, então, está associada 

a possibilidade que o homem tem de exercer influência sobre o outro, mesmo que não se 

tenha consciência disso. Essa possibilidade se efetiva ou não, a depender de princípios 

determinados socialmente. Complementando, “Ser político é tomar partido e tomar partido 

significa não ficar indiferente em face das alternativas sociais, participar e produzir em 

relação com toda a vida civil e social”. (Heller,1989) 

 
Fundados nessa argumentação compreende-se porque o Projeto Profissional do 

Serviço Social ficou conhecido como Projeto Ético-Político. Netto (2009a, p. 08) elucida essa 

questão, afirmando que: 

 
Os projetos profissionais requerem sempre uma fundamentação de valores de 
natureza explicitamente ética – porém, esta fundamentação, sendo posta nos 
Códigos, não se esgota neles, isto é: a valoração ética atravessa o projeto 
profissional como um todo, não constituindo um mero segmento particular dele. [...] 
os elementos éticos de um projeto profissional não se limitam a normativas morais 
e/ou prescrições de direitos e deveres: eles envolvem, ademais, as opções teóricas, 
ideológicas e políticas dos profissionais – por isto mesmo, a contemporânea 
designação de projetos profissionais como ético-políticos revela toda a sua razão de 
ser: uma indicação ética só adquire efetividade histórico-concreta quando se 
combina com uma direção político-profissional. 

 

O autor ainda enfatiza inextinguibilidade da dimensão política, tanto em relação 

aos outros projetos societários, quanto às perspectivas particulares da profissão, afirmando, 

que este projeto ético-político, fundamentado teórica e metodologicamente, conquistou 

hegemonia no Serviço Social, no Brasil, na década de noventa do século XX (Netto, 2009a). 

Esse cenário de fortalecimento do Projeto Profissional do Serviço Social é também, paralelo à 

adesão cada vez mais férvida pelo governo brasileiro ao projeto neoliberal, enquanto parte do 

projeto societário. 

 

Deste modo, qual a diferença entre projeto profissional e projeto societário? O 

primeiro já foi explicitado anteriormente. Já o segundo, com base em Netto (2009a) – também 

apresenta uma imagem (agora da sociedade, e não da profissão) a ser construída, que 

reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e 

culturais) para concretizá-la. Constituem-se em projetos macroscópicos, para o conjunto da 

sociedade. São, portanto, projetos de classe. 

 
Ambos os projetos buscam satisfazer a necessidades humanas histórico-concretas 

em cada estágio da sociedade, processo esse infinito, uma vez que cada época histórica é 

permeada por complexos existências e contradições políticas/econômicas/sociais/culturais, e 
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tantas outras. Assim, a função desses projetos é constituir um mundo prático-ideal a partir das 

necessidades do mundo prático-real, esse processo é movido pela necessidade real – projeção 

ideal – trabalho - objetivações – novas necessidades. 

 

Nesse sentido, os críticos que afirmam a superação da modernidade, especulam o 

fato de que o projeto de modernidade não dispõe de elementos para dar conta das 

necessidades reais da sociedade atual e assim, emergiria como explicações a esse novo 

panorama o projeto de pós-modernidade. Uma vez que, as novas expressões da miséria, 

desnutrição, violência, os novos valores (ou a ausência deles); a falta de ética; a corrupção; a 

individualização exagerada, a competição desumana, a superficialidade nas artes, não se 

apresentam conforme no século anterior. 

 

Destarte, a decadência do socialismo mundial ocorrida nos anos de 1980, já era 

um fato consolidado, enquanto ainda se estava concretizando os ideais políticos do projeto 

profissional do Serviço Social. Então, se mesmo com essa constatação escolhe-se 

conscientemente defender os interesses da classe trabalhadora, porque declarar “crise” ao 

projeto profissional agora? Ele já estaria fadado ao fracasso desde a sua gênese? Sabia-se 

desde o princípio que as investidas mercadológicas do capital em algum momento atingiria 

mais diretamente a profissão, isso é o que ocorre com a formação e o exercício profissional na 

atualidade. Pretende-se chamar à atenção, que em um contexto totalmente desfavorável, o 

PEPPSS foi construído e foi ganhando força no meio profissional. Será então o momento de 

declarar “crise” ou de unir forçar e lutar? 

 

Deixando as respostas a esses questionamentos para mais adiante, vale frisar a 

importância de o(a) assistente social possuir domínio sobre as dimensões: ético-política, 

teórico-metodológica e técnico-operativa, enquanto competências indispensáveis ao fazer 

profissional. Sobre esse assunto, Iamamoto e Carvalho (2005) afirmaram que essas três 

dimensões de competências não podem ser desenvolvidas separadamente, caso contrário, 

cairemos nas armadilhas da fragmentação e da despolitização, tão presentes no passado 

histórico do Serviço Social. O que não quer dizer que cada uma delas não possua suas 

particularidades. 

 

Existem na profissão outros tipos de projetos, o que não é de intrigar-se, uma vez 

que os diversos sujeitos individuais e coletivos que participam dos mais variados interesses 

sociais são constituídos de uma carga diferenciada de ideologias, cultura, valores e princípios 
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que lhes são mais favoráveis ao seu modo de vida, representando assim, mais fielmente a sua 

identidade individual e coletiva. 

 

Não há um projeto profissional dissociado de um projeto societário. Logo, o 

Projeto Ético-Político Profissional articula-se ao projeto societário anticapitalista como 

expressão de um tipo de projeto coletivo, reproduzindo-se “mediante a necessidade e 

possibilidade histórica de responder, com compromisso e direção ético-política, as questões 

postas no cotidiano profissional”. (SANTOS, 2009, p. 70-71) 
 

Todavia, corroborando com Boschetti (2009), não existe a possibilidade de sermos 

firmes e fiéis ao projeto ético-político profissional se não reproduzirmos em nossas práticas 

cotidianas a defesa de uma sociedade que impere a justiça social em detrimento dos 

privilégios econômicos, da desigualdade e exploração que tem vivido a classe trabalhadora. É 

necessário lutar, constantemente e arduamente, pelos direitos da classe trabalhadora, não 

havendo possibilidade de conjugação da defesa do projeto e de ausência de crítica à direção 

social imposta pelo capital que “destrói os direitos sociais e que vem reduzindo a participação 

social, ampliando a privatização da riqueza e diminuindo sua socialização parcial pela via do 

acesso aos rendimentos do trabalho”. (BOSCHETTI, 2009, p.20-21) 

 
Visivelmente, para Teixeira e Braz (2009) não há dúvidas de que o projeto ético‐ político do 

Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculação se dá 
pela própria exigência que a dimensão política da intervenção profissional põe. Tendo em vista que: 
 
 

Ao atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma 
direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou a outro projeto 
societário. Nas diversas e variadas ações que efetuamos, como plantões de 
atendimento, salas de espera, processos de supervisão e/ou planejamento de serviços 
sociais, das ações mais simples às intervenções mais complexas do cotidiano 
profissional, nelas mesmas, embutimos determinada direção social entrelaçada por 
uma valoração ética específica. As demandas (de classes, mescladas por várias 
outras mediações presentes nas relações sociais) que se apresentam a nós 
manifestam‐se, em sua empiria, às vezes, revestidas de um caráter mistificador, nem 
sempre revelando seus reais determinantes e as questões sociais que portam, daí que 
essas demandas devem ser processadas teoricamente. Tendo consciência ou não, 
interpretando ou não as demandas de classes (e suas necessidades sociais) que 
chegam até nós em nosso cotidiano profissional, dirigimos nossas ações favorecendo 
interesses sociais distintos e contraditórios. (TEIXEIRA e BRAZ, 2009, p.189-190) 

 

 

“É um desafio também potencializar, na vida cotidiana, que é o espaço-tempo 

onde a história acontece, as possibilidades de construção coletiva das respostas que temos que 

dar a esta realidade sócio-histórica adversa para a humanidade.” (SANTOS, 2009, p.68). 
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Por isso que para Boschetti (2009) preservar e consolidar o nosso projeto ético-

político profissional, é um desafio não só do conjunto CFESS/CRESS, mas de todos os 

Assistentes Sociais brasileiros. A defesa firme desses valores e princípios fortalece o Serviço 

Social como uma profissão de resistência à barbárie. 

 

De acordo com o manifesto do Congresso da Virada (CFESS, 2009), os(as) As-

sistentes Sociais entenderam que as condições de vida e de trabalho se alteram mediante 

processos de resistência. Perceberam, também, que o conformismo que se reproduz na vida 

cotidiana de amplos segmentos da população diz respeito ao modo de vida instituído pelo 

projeto do capital que atua na produção de diferentes níveis de exploração e de opressão, na 

perspectiva de assegurar a reprodução de seu projeto de acumulação. 

 

Assim sendo, a materialização desse projeto profissional especifico é consolidada 

por meio da produção de conhecimentos em Serviço Social (o que requer a apreensão das 

demandas práticas/cotidianas e a abstração das mesmas, constituindo-as em teorias e/ou 

respostas às expressões da questão social). No que diz respeito a esse item, posso inferir que 

temos avançado e muito, o amadurecimento teórico pode ser visualizado não apenas nas obras 

de estudiosos ilustres do Serviço Social como Marilda Iamamoto, José Paulo Netto, Yolanda 

Guerra, Carlos Montaño, Maria Lúcia Barroco, Ana Elizabete Mota, Raquel Raicheles, Elaine 

Behring, Ivanete Boschetti, Evilasio Salvador. Assim como presenciamos o despontar de: 

Sérgio Lessa, Reinaldo Pontes, Josiane Santos e tantos outros. 

 
Isso denota que estamos num período de franca expansão teórica (em termos 

qualitativos e quantitativos), apesar das condições adversas impostas pelo sistema capitalista e 

pelo projeto pós-moderno de civilização que insistem em acionar meios de desqualificar a 

formação e o exercício profissional. 

 
Com relação à articulação de Instâncias político-organizativas (CFESS, CRESS, 

ABEPSS, ENESSO) atuando na defesa do PEPPSS. Para Ramos (2006, p.121 apud RAMOS, 

2011). 
 

As entidades representativas dos(as) assistentes sociais brasileiros vêm construindo sua 

organização política, no contexto atual, na perspectiva de estabelecer uma práxis política 

emancipatória, nos limites da sociabilidade do capital – em uma conjuntura de crise dos 

projetos societários emancipatórios; de refluxo dos Movimentos Sociais; de 

pauperização e desemprego da classe trabalhadora. A ação política destas entidades tem 

se constituído em um dos fatores que garantem a possibilidade de manutenção da direção 

social do projeto profissional vinculada aos interesses do trabalho. 
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Essas entidades político-organizativas, de acordo com Iamamoto (apud RAMOS, 

2011), compreendem que, no interior da profissão, existem diferentes correntes ideológicas e 

que estas devem ser respeitadas, sem que para isso tenha-se que abrir mão dos compromissos 

ético-políticos que dão o norte à profissão. Por isso, essas entidades são legítimas, fruto do 

amplo desenvolvimento da categoria na trajetória de suas lutas e na formulação de respostas 

técnico-políticas às transformações societárias, contribuindo para o redimensionamento da 

profissão na contemporaneidade. 

 
No tocante a Dimensão jurídico-política da profissão (Lei de Regulamentação 

da Profissão - Lei no 8.662, de 07 de Junho de 1993;
15

 ao Código de Ética de 1993
16

 – e das 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço social, de 1996
17

). Não houve nenhum 

retrocesso, pelo contrário, todas essas normativas foram atualizadas com o objetivo de 

condizer com as transformações sociais refletidas na profissão. 

 
Além desse aparato estritamente profissional, Teixeira e Braz (2009) levam em 

consideração um aparato jurídico‐político de caráter mais abrangente que seria o conjunto de leis 
(a legislação social) advindas do capítulo da Ordem Social da Constituição Federal de 1988, que, 
embora não exclusivo da profissão, diz respeito tanto pela sua implementação efetiva tocada pelos 
assistentes sociais em suas diversas áreas de atuação (Lei Orgânica da Saúde; LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social; ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 
 

Aproveito o ensejo para ratificar posicionamento em relação a essa dimensão 

jurídico-organizativa. Parte-se da premissa que a legislação acima mencionada é constitutivas 

do projeto ético-político profissional do Serviço Social e dá materialidade ao mesmo. 

Entretanto, decorrentes justamente das ameaças do capital à manutenção da direção social-

político-ideológica dos(as) assistentes sociais, torna-se necessário, a construção de novos 

instrumentos normativos (expressa por meio da publicação de resoluções, manifestos, 

campanhas e cartilhas) que agregam valor as normativas já existentes, e por isso, também 

materializam o atual PEPPSS, reordenando a prática profissional e garantindo a possibilidade 

de manutenção da direção social deste projeto coletivo hegemônico. Ou seja, todo aparato 

 
 
 

 
15 (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010) – Correspondente ao Art. 5

o
-A. A duração do trabalho do Assistente 

Social é de 30 (trinta) horas semanais. 
  

16 Aprovado em 13 de Março de 1993 e Com as alterações Introduzidas pelas Resoluções CFESS nº 290/94, 
293/94, 333/96 e 594/11. 

  

17
Alterada pela Resolução Nº 15, De 13 de Março de 2002. 
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normativo que é fruto das lutas político-organizativas da profissão merecem ser reconhecidas 

como “vias” de materialização do PEPPSS. 

 

Para exemplificar, será perpetrada uma apresentação de campanhas do conjunto 

CFESS/CRESS (2000-2012) que expressam justamente, respostas da categoria profissional e 

suas entidades organizativas aos ditames do capital. 

 
 
 
 
 
 

2.1 Campanhas do Conjunto CFESS/CRESS: Expressão da Materialização do 
 

PEPPSS 
 
 
 

Conforme escrito no site do CFESS (2013), a luta por melhores condições de 

trabalho para assistentes sociais é um compromisso histórico do Conjunto CFESS/CRESS e se 

insere na luta pelo direito ao trabalho com qualidade para toda a classe trabalhadora, 

conforme estabelece nosso Código de Ética. Essa luta pauta-se pela defesa de concurso 

público, por salários compatíveis com a jornada de trabalho, funções e qualificação 

profissional, estabelecimento de planos de cargos, carreiras e remuneração em todos os 

espaços sócio-ocupacionais, estabilidade no emprego e todos os requisitos inerentes ao 

trabalho, entendido como direito da classe trabalhadora. 

 

Abaixo estão elencadas as ações mais aguerridas que tratam sobre a 

materialização do PEPPSS no cotidiano por meio de campanhas que fortalecem as 

prerrogativas contidas neste projeto profissional. 

 
 

 

 POLIVALENTE: “TRABALHAR POR CINCO RECEBENDO POR UMA?” 

CHEGA DE EXPLORAÇÃO – ‘COLABORADOR’ PARA O LUCRO DO 

PATRÃO? CHEGA DE EXPLORAÇÃO (2013) - Essa campanha teve essas duas 

frases como instrumento de denúncia da exploração sofrida pelos assistentes sociais, 

principalmente no que se refere às péssimas condições salariais a que são submetidas 

os assistentes sociais nos dias de hoje. Bem como a excessiva carga horária imposta a 

estes profissionais. Cabe frisar, que essa campanha foi proibida de ser divulgada em 

ônibus, o fato ocorreu na Grande Vitória (ES). Sistema de transportes da região alegou 

que a arte seria agressiva, afinal ela representa uma afronta aos interesses do capital. 
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 CONCURSOS PÚBLICOS PARA ASSISTENTES SOCIAIS (2012) – há algum tempo as 

condições de trabalho dos profissionais de Serviço Social tem sido preocupação constante 

dos organismos representativos da profissão, entendendo que a qualidade dos serviços 

prestados à população depende, também, de condições e relações de trabalho, nas 

dimensões dos vínculos trabalhistas, de fatores materiais para o desenvolvimento de 

atividades e de condições éticas e técnicas. Deste modo, a “desprecarização” dos vínculos 

dos trabalhadores, o fim da terceirização e a inserção profissional nos espaços 

sociocupacionais por meio do concurso público terá como resultado um Serviço Social 

organizado, afastando a profissão de práticas voluntaristas, leigas e clientelistas. Visando 

de fato uma prática profissional que estimule a potencialidade emancipatória, no sentido 

de garantir autonomia dos usuários. 



 “EDUCAÇÃO NÃO É FAST-FOOD: DIGA NÃO PARA A GRADUAÇÃO À 

DISTÂNCIA EM SERVIÇO SOCIAL” (2011) - O Conjunto CFESS-CRESS, a 

ABEPSS e a ENESSO, com apoio do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES – SN), lançaram essa campanha em âmbito 

nacional com vistas a fortalecer a luta em defesa da formação profissional com 

qualidade. O conteúdo teórico, empírico e político dessa campanha expressa o 

compromisso das entidades com a educação superior pública, gratuita, laica e de 

qualidade, voltada para atender às necessidades da população brasileira e enfrentar a 

precarização e mercantilização das políticas sociais, bem como as desigualdades no 

país. Essa bandeira de luta histórica é também de um conjunto de movimentos sociais 

que, ao incorporá-la, evidencia que a graduação com qualidade e gratuidade não se 

coaduna com os cursos de graduação à distância. Vale ressaltar que essa campanha foi 

Censurada através de uma liminar da 8º Vara Criminal de Campinas – SP que 

determinou o recolhimento imediato do material desta campanha. 





 30 HORAS SEMANAIS PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS (2010) – Essa campanha 

tem como bandeira de luta a redução da carga horária de trabalho dos assistentes sociais 

de 40 para 30 horas semanais. Depois de inúmeras ações de mobilização e articulação com 

o parlamento, Poder Executivo e movimentos sociais e sindicais, culminando com ato 

público na Esplanada dos Ministérios em Brasília, por ocasião do XIII Congresso 
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Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS). Essa luta foi a mais exitosa dos últimos tempos, 

pois conquistamos o direito de usufruir das 30 horas semanais de trabalho, com a 

aprovação da Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010. Conforme o CFESS (2013) esta 

significativa conquista, para muitas/os profissionais, concretizou-se logo após a aprovação 

da lei, traduzindo-se em melhores condições de trabalho, o que consequentemente gera 

melhor qualidade do serviço prestado à população, além de contribuir significativamente 

para a preservação da saúde das/os assistentes sociais. Contudo, a mobilização continua 

para a efetivação da lei sem que haja redução salarial. 

 

Essas campanhas são parte dos argumentos que explicitaremos durante o texto 

para reafirmar que o projeto profissional não está em crise, pelo contrário, materializa-se cada 

vez mais no cotidiano de nossa prática profissional por meio das demandas que ai surgem e da 

necessidade de respondê-las. Respostas estas que são explicitadas em forma de campanhas, 

resoluções, manifestos e tantas outras maneiras escolhidas pela categoria e suas entidades 

representativas para resistir à barbárie imposta pelo sistema capitalista e continuar 

consolidando nosso posicionamento ético-político sobre a sociedade atual. Lembrando que, 

antes de tornarem-se campanhas, foram deliberações de algum Encontro do CFESS/CRESS. 

 
 
 
 
 

2.2 Cotidiano da Prática Profissional: Limites e Possibilidades 
 
 

A construção do PEPPSS foi fundamentada teoricamente nos aportes do 

marxismo e a apreensão do mesmo assim também deve ser, para podermos vislumbrar uma 

leitura crítica sobre as contradições presentes nessa sociedade de classes, em que impera a 

exploração do trabalho pelo capital. 

 

É exatamente no cotidiano de das intervenções que as expressões dessa exploração 

emergem, imputando ao assistente social a atribuição de produzir respostas às demandas 

apresentadas, sem desgarra-se ao que está pautado na Lei de Regulamentação da Profissão (1993), 

nas Diretrizes Curriculares (1996) e no Código de Ética Profissional de (1993), que pauta-se no 

reconhecimento da liberdade como valor ético central; na defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; na ampliação e consolidação da cidadania; defesa 

do aprofundamento da democracia; bem como, no posicionamento em favor 
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da equidade e justiça social, empenhando-nos sempre na eliminação de todas as formas de 

preconceito. 

 

Conforme Boschetti (2009, p.24): 
 
 

O nosso fazer profissional cotidiano é uma mediação fundamental na construção de 
respostas às expressões da questão social que se colocam como demandas para o 
profissional em qualquer que seja o nosso campo de atuação, seja na universidade 
nas demandas do ensino, da pesquisa, da extensão; seja no campo da Seguridade 
Social, no sócio jurídico; no campo da atuação com famílias, criança e adolescente, 
na habitação, na reforma urbana. 

 
Para essa autora, na mesma obra, o espaço do cotidiano possui uma complexidade 

imanente, ora propenso a alienação e ora uma fonte de conhecimento inesgotável. Dialogando 

com Boschetti, Barroco (2006) considera que o cotidiano faz com que os indivíduos alienem-se, 

pois as capacidades estão abaixo do nível necessário para promover a reflexão e a criticidade. 

Logo, o indivíduo faz escolhas impulsivas/imediatas, pelo fato de estar acostumado a fazer sempre 

as mesmas coisas, não buscando o significado de sua prática. No cotidiano tudo é feito para 

obtenção de um resultado imediato, acrítico, não-reflexivo, sem consciência transformadora em 

seus atos. Por isso, que para Heller (1970, p. 45) “a atividade cotidiana não chega a ser práxis e a 

consciência cotidiana não chega a ser teoria”. 

 
Konder (2002) assinala que mesmo pessoas que desenvolvem capacidades 

extraordinárias no plano da pesquisa, do discurso teórico, da reflexão crítica, do conceito, ou da 

criação e da ampla compreensão das artes, ao se moverem no plano prático da vida cotidiana se 

servem de formas de percepção e consciência típicas da vida cotidiana. O que quer dizer que, 

ninguém escapa à cotidianidade; e a consciência embutida nela precisa de certa espontaneidade, 

que lhe impõe limitações e não permite que o sujeito concentre suas energias criadoras, analíticas 

ou reflexivas na sua auto realização consequentemente na elaboração teórica rigorosa. 

 
Contribuindo para a discussão, Guerra (2010) evidencia inclusive, que na 

imediaticidade do cotidiano, dadas as suas características estruturadoras, a tendência é 

considerar a intervenção pelo seu resultado - sem buscar os seus fundamentos -, e realizar 

intervenções que concebam o indivíduo isolado da estrutura e do contexto sócio-histórico, de 

modo a responsabilizá-lo e mais ainda, a culpabilizá-lo pelo seu suposto sucesso ou fracasso, 

com o que subvertem-se princípios e diretrizes da formação profissional. 

 

Assim, a falta de conhecimento sobre a realidade social no trabalho desenvolvido 

dentro das instituições e a ausência de clareza sobre o objetivo destas, incentivada por práticas 
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rotineiras e repetitivas, dada a urgências do quantitativo de respostas diárias compromete não 

apenas a qualidade das ações profissionais, como também a própria condição de vida e saúde 

do assistente social. Emergindo então, no seio da profissão, as “dores e angustias de ser 

assistentes social”. 

 
No entanto, é imprescindível compreender, como delineia Heller (1989, p. 37), que 

 
“não há vida cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo, economicismo, andologia, 

precedentes, juízo provisório, ultrageneralização, minese e entonação. [...] A vida cotidiana, 

de todas as esferas da realidade, é aquela que mais se presta à alienação.” O que não quer 

dizer que necessariamente o cotidiano seja de todo alienado. 

 
Em consonância com Netto e Carvalho (2011, p.29) sobre a vida cotidiana, esta, 

 
“se insere na história, se modifica e modifica as relações sociais. Mas a direção destas 

modificações depende estritamente da consciência que os homens portam de sua “essência” e 

dos valores presentes ou não no seu desenvolvimento.” 

 

Deste modo, incumbe ao assistente social, apreender as determinações da 

realidade e as relações sociais ai existentes, para que no cotidiano de sua prática profissional 

este possa captar as mediações ocultas por entre a aparência imediata dos fatos e assim, 

ascender à consciência humano genérica. Netto e Carvalho (idem, p. 57) revelam que: “A 

força da prática social está no desenvolvimento de um processo aberto, mobilizador de 

relações, reflexão e ação intergrupais. É a ação conjugada de um corpo social múltiplo e 

expressivo que introduz efeitos transformadores a nível do coletivo.” 

 
Há, portanto, que visualizarmos que: 

 
 

As respostas às demandas imediatas não podem ser também imediatas; é necessário 
que se conheçam os fundamentos dessas demandas, um conhecimento teórico-
prático. Exige-se, então, uma formação que contemple uma competência técnica – 
que saiba operacionalizar os projetos -, uma competência ético-política – que avalie 
as prioridades e as alternativas viáveis à ação, que analise as correlações de forças e 
que saiba fazer alianças – e teórica – que permita a elaboração de análises, inclusive 
para investigar novas demandas para criar projetos. (C. M. SANTOS, 2012, p. 86) 

 

Ao tratar sobre esse assunto, Netto e Carvalho (2011), descrevem que está contida 

na cotidianidade uma dialética de tensões, que seria: 

 
O retorno à cotidianidade após uma suspensão (seja criativa, seja fruidora) supõe a 
alternativa de um indivíduo mais refinado, educado (justamente porque se alçou a 
consciência humano-genérica); a vida cotidiana permanece ineliminável e 
inultrapassável, mas o sujeito que a ela regressa está modificado. A dialética 
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cotidianidade/suspensão é a dialética da processualidade da constituição e do 

desenvolvimento do ser social. (NETTO; CARVALHO, 2011, p.70-71) 
 
 
 

Os autores elencados anteriormente motivam a discussão sobre a totalidade e o 

cotidiano com a introdução de outra categoria – a mediação, que é bem coerente segundo 
 
Lukács (1979, p.90), uma vez que, está “é uma categoria objetiva, ontológica que tem que 

estar presente em qualquer realidade, independentemente do sujeito”. 

 

Para Netto e Carvalho (2011, p.81) sem a mediação, de um lado, a própria 

estrutura da realidade, tomada como totalidade concreta, estaria despida de uma imanente 

complexidade; e, por outro, a categoria (e a realidade ontológica) da negação – outro 

componente elementar da realidade e do sistema categorial – se esvaziaria. 

 

Em Pontes (2010) a mediação é responsável pela articulação dinâmica, processual, 

entre as partes na sua ação recíproca e o todo, considerando que cada parte é uma totalidade 

social complexa. Sobre os processos da totalidade, ele afirma que estes: 

 
São dinâmicos, estão em constante mutação, sendo a negatividade o motor de tal 
movimento e a mediação a própria mobilidade articulada num todo e imanente ao 
ser, promovendo o próprio devir e quebrando a imediaticidade como fonte do 
conhecimento. A mediação articula a relação imediato-mediato e aparência-essência 
e dá a visibilidade panorâmica da palavra dialética, visto que deixa transparente as 
articulações categoriais do “núcleo racional” do método dialético, manifestado na 
relação dinâmica totalidade-negatividade-mediação; 

 
A mediação permite ao ser social emergir do entendimento à razão, possibilitando 

o afastamento do abstrato imediato e a efetivação do caminho em busca do concreto, por meio 

da apreensão das determinações do objeto racionalizado. É cogente superar o imediatismo, o 

que se apresenta posto na realidade para não perder de vista a práxis emancipatória tão cara ao 

nosso fazer profissional. É necessário um agir diferente daquele que por muito tempo 

prevaleceu nas ações profissionais, é mister um agir crítico-reflexivo predominante na 

categoria de assistentes sociais. 

 
Em suma, cabe frisar que os entraves postos à intervenção profissional para 

materialização do PEPPSS, são emanados da atual conjuntura capitalista que insiste em mistificar 

a realidade, transpondo apenas a aparência dos fatos, a forma primeira e acessória destes. Somente 

por meio da mediação é possível desvelar a essência do objeto. Advertindo que, os instrumentos 

manuseados por profissionais conservadores refletirão em práticas conservadas, porém se 

operados por assistentes sociais que se norteiam pelo atual Projeto Ético- 
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Político do Serviço Social, potencializará a possibilidade de uma prática voltada aos 

interesses da classe trabalhadora. 

 

Nessas circunstâncias, a mediação
18

 constitui, portanto, uma necessidade 

imperiosa para superar o imediatismo alienante. Que faz com que os sujeitos sociais não 

percebam as amarras do capitalismo e se satisfaça com as políticas sociais fragmentadas, 

seletistas e tantas outras medidas paliativas que escondem a necessidade (não da população, 

mas do capital) de manutenção do status quo. 

 
Segundo Pontes (2003), para Lukács a mediação se refere ao conjunto de 
particularidades que relaciona dialeticamente o universal e o singular. O cotidiano 
constitui, assim, um campo de mediações que, não obstante, não aparecem ao sujeito 
de forma direta, mas lhe são ocultas. É necessário, portanto, “superar o plano do 
imediatismo(da aparência) em busca da essência”, o que exige “construir 
intelectualmente mediações para reconstruir o próprio movimento do objeto”  
(PONTES, 2003, p. 41). [...] Para Pontes (2003, p. 210), “a captura pela razão dos 
sistemas de mediações (ocultos sob os fatos sociais) permite por meio de 
aproximações sucessivas ir-se negando à facticidade/imediaticidade, e desvelar-se as 
forças e processos que determinam a gênese (nascimento) e o modo de ser 
(funcionamento) dos complexos e fenômenos que existem em uma determinada 
sociedade”. (MONTAÑO, 2006, p.152) 

 
C. Santos (2012) afirma que para se contrapor e romper com a ordem capitalista são 

necessários fins e meios, condições socioeconômicas, políticas e culturais, além de uma teoria 

crítica bem fundamentada propicia para analisar condições favoráveis ou não do agir profissional. 

Mais que isso, é necessário que os(as) assistentes sociais, perceberem que existe o reino da 

possibilidade (teoria) e o reino da efetividade (prática) e que há mediações entre ambos que 

devem ser conhecidas e trabalhadas. Essa reflexão anulará sentimentos de angústias e impotência 

perante as determinações da realidade. O PEPPSS que tem por objetivo romper com a lógica do 

capital encontra-se, com base na autora, no reino da possibilidade, para alcançar a efetividade 

“precisa-se conhecer as mediações postas na realidade, ou seja, postas na e pela práxis social 

como elementos constituintes da prática profissional e não como elementos que a 
 
‘impedem’”. (C. M. SANTOS, 2012, p.50) 

 

Conhecer e pensar são expressões valiosas ao nosso fazer profissional, a 

fragilidade de concepção da realidade a qual estamos inseridos e na qual atuamos permite a 

muitos profissionais profanar discursos vazios de incompatibilidade entre teoria e prática, não 

se atendo ao fato que essas verbalizações trazem como pano de fundo a evidência de uma 

fragilidade de fundamentação teórico-metodológica e ausência de espírito crítico capaz de 

 
18

Segundo Montaño (2006, p. 252) essa categoria não deve ser entendida como “intermediação” de situações de 
conflito.  
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apreender as transformações sociais e apontar possibilidades e potencialidades para atuação 

profissional. Impetra-se aqui a ideia de que existem duas ações anteriores à ação prática – a 

ação de conhecer e pensar. 

 

Com efeito, Pontes (2010) segue enfatizando, que esse debate que oportunamente 

travamos, especialmente sobre mediação, demonstra a busca de amadurecimento por meio do 

debate teórico-metodológico, adequado para quem partilha do objetivo de transpor os 

reducionismos e simplificações. 

 

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São Paulo no ano 

de 1979, denominado “Congresso da Virada”, é um divisor de águas na história do Serviço 
 
Social. Depois da população se mostrar resistente contra a ditadura militar, chega à vez da 

categoria de assistentes sociais inspirarem-se e organizar frente de luta contra os ditames do 

capital, forjado pela situação de exploração do trabalho, amparada pelo Estado. 

 
De lá para cá, o CFESS (2009) assinala que a crise estrutura do capital é marcada por 

um “continuum depressivo” em que todas as dimensões da vida social estão submetidas a intensos 

processos de mercantilização. Para nosso órgão federal representativo, o capital não tem limites à 

sua expansão. Tudo ordena e desordena, acolhe e descarta, constrói e destrói. Esta crise tem 

caráter cumulativo e permanente e apresenta um modo de ser extremamente destrutivo da natureza 

e do trabalho. Tendo consequências para humanidade e implicações direta na prática do 

profissional de Serviço Social: “Desemprego, inserção precária no universo do traba-lho, 

múltiplas formas de violência na vida cotidiana; criminalização dos movimentos sociais e de suas 

lideranças; judicialização da questão social e instituição do ‘Estado Penal’”. (CFESS, 

2009, p. 03) 
 
 

Todos estes elementos rebatem e põe à prova o PEPSS na atualidade, e para 

alguns (como Braz e os pós-modernos) apontam para uma crise no projeto profissional. 

Todavia, este tem ainda muita energia para comprovar sua materialização cotidianamente. 

Afinal, estamos num dado momento histórico em que a profissão visualiza um 

amadurecimento capaz de traspor as viseiras do capitalismo e arraigar esforços no 

enfrentamento as expressões da “questão social”. Entretanto, para que o projeto seja 

fortalecido, é indispensável o pensamento e a ação coletiva da categoria, desvencilhando-se de 

atitudes individualistas, impensadas e sem aporte teórico crítico. 
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O(a) assistente social precisa entender que ele é o protagonista da sua própria 

história, e esta, tem que ser escrita, cotidianamente nos espaços de trabalho. De fato esses 

profissionais não responsáveis pelas mazelas produzidas pelo capitalismo, mas são capazes de 

decifrar formas de enfrentamentos possíveis para minimizar as consequências das 

desigualdades sociais, isso sem incorrer numa perspectiva messiânica. Este Estado (ora 

neoliberal) é o mesmo que no final da década de 1980 promulgou a Constituição da República 

Federativa do Brasil, ou seja, 

 
Se o modo de produção capitalista constitui-se, desenvolve-se, solidifica-se e 
revoluciona-se sob a base de suas próprias contradições, que aparecem como  
“ambiguidades” produzidas na/pela realidade, a superioridade de Marx ao apreendê-
lo á luz da dialética está em percebê-lo na sua negatividade onde: tudo que é sólido e 
estabelecido evapora-se. (GUERRA, 2011, p.122) 

 

É justamente na dialética da negatividade de Marx
19

 que encontraremos a luz no 

fim do túnel. Enfim, é nossa atribuição, zelar e viabilizar a efetivação dos direitos sociais 

contidos na carta cidadã e lutar contra exploração do trabalho pelo capital, e as expressões da 
 
“questão social” que resulta dessa contradição. Destarte, mesmo que não atinjamos o calcanhar de 

Aquiles, causaremos consideráveis desconfortos que dificultará o caminhar do gigante. 

 

Não é novidade, que as condições objetivas de existência da profissão encontram-

se vinculadas às necessidades históricas das formas de existência e sobrevivência do sistema 

capitalista. (Guerra, 2011, p. 152). Ao mesmo tempo, nos comprometemos através desse 

projeto profissional a lutar em favor da classe trabalhadora, partindo inclusive, da nossa 

própria consciência enquanto membro desta. 

 

Por esse viés, construir uma teoria crítica que objetive romper com a ordem 

capitalista (como a ofertada por este projeto profissional), não resulta de imediato, -- 

conforme Mônica Santos (2012, p. 50) propõe -- em uma prática de ruptura com essa ordem. 

Para isso são necessários os fins e os meios. Para o homem agir, são necessárias condições 

 

 
19

 A constituição gradual desta região de negatividade, para Marx, coincide, em certo sentido, com o começo do que 
ele chama propriamente “história”, ou seja, uma região contraditória constituída pelo transpassar que é negação, 
negação que é luta entre dois pólos opostos, ou seja, luta de classes. [...] Seria esta negatividade específica  
– a luta de classes – a propulsão contraditória que geraria, em cadeia, uma multiplicidade de outras regiões negativas e, 

particularmente as diversas formas históricas, cada vez mais aprofundadas, de separação entre o trabalho e as 

condições de sua realização, ou, se quisermos, de separação entre o trabalho humano e a apropriação da natureza. 

Vemos, assim, que a noção de negativo, enquanto contradição, não somente se dá historicamente, como o transpassar 

contraditório da luta de classes, como também, é exatamente essa noção histórica do negativo que impulsiona as 

diversas outras contradições descritas por Marx na instância categorial. Os diversos 
“transpasssamentos” categoriais. (BENOIT, 2014) 
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socioeconômicas, políticas e culturais, também fornecidas pelas práticas humanas que 

favoreçam essa ação com ruptura. A teoria contribui, inclusive, para analisar se as condições 

são favoráveis ou não; gera um entendimento sobre o que se quer transformar e analisar, 

inclusive as possibilidades de ruptura e as mediações necessárias a essa transformação. 

 

Em suma, a vida cotidiana está carregada de alternativas, de escolhas (HELLER, 

1989). Escolher ter sua prática profissional pautada em um projeto profissional crítico e 

hegemônico significa ir de encontro as ações conservadoras e romper com o tradicionalismo 

contido na profissão. Significa apreender as mediações da realidade e empreender 

transformações nesta, a partir do desvelamentos dos fundamentos das expressões da “questão 

social” emersa nessa conjuntura, bem como, das relações de poder impregnadas na sociedade 

e reproduzidas no seio das instituições empregadoras e dos interesses ocultos do capital. 

 

Denota então, ter uma prática social diferenciada. Guerra (2007) explícita que a 

prática profissional que não se diferencia de ações de leigos, filantropos e voluntários ainda 

permanece na intervenção profissional muito mais pela ausência de um claro referencial 

teórico-metodológico e ético-político crítico, ausência esta que limita a sociedade e o(a) 

assistente social a perceberem que na sua condição de assalariado encontram-se premissas 

reais que diferenciam a prática profissional de intervenções assistencialistas, assistemáticas e 

filantrópicas. 

 

Leandro Konder (2002) contribui imensamente, quando elabora que o campo da 

cotidianidade, em seu conservadorismo básico, constitui um desafio essencial para os que se 

empenham em promover transformações históricas revolucionárias. A maior dificuldade está 

não em reconhecer a existência das limitações conservadoras da consciência cotidiana, mas 

em saber encaminhar as mudanças mais profundas que puderem ser realizadas, distinguindo, 

no plano da reflexão e da consciência crítica, entre o que a ação deve conservar e o que ela 

precisa, efetivamente, superar. 

 
Validamente, a adoção do PEPSS promove aos profissionais, a superação de 

qualquer forma de neutralidade, a inibição de sentimentos de onipotência, angústias e/ou 

resignação. Possibilita entender que a totalidade social é composta por tantas outras totalidades 

complexas que necessita do desvelamento das mediações postas na realidade pelo trabalho 

desenvolvido nas instituições no espaço do cotidiano. Permite ainda, ao assistente social se 

enxergar para além de um sujeito individual, que realiza ações particulares/isoladas, mas como 
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parte de uma categoria profissional que visa articular-se com outras categorias e movimentos 

sociais para romper com essa ordem societária dominada pelo capital. 

 

Enfim, “não temos, na conjuntura atual, elementos concretos para defender que 

exista uma crise de hegemonia do projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro, 

pois nas três esferas que o constitui, não há indicativos para tal”. (Ramos, 2009, p.06) 

 
Na esfera da produção do conhecimento, notamos que a predominância da teoria social 

crítica, nas nossas produções, permanece. No âmbito dos nossos instrumentos 

normativos, também, não temos elementos para falar em crise de hegemonia do projeto 

profissional, porque não aconteceram, em nenhum dos nossos marcos legais ou 

instrumentos normativos - código de ética, lei de regulamentação e diretrizes curriculares 

- mudanças regressivas. Permanecem em vigência, com legitimidade, os documentos que 

foram construídos e aprovados coletivamente, com clara direção de defesa dos princípios 

ético-políticos da profissão. E, no âmbito da organização política, ainda mantemos, na 

multiplicidade das entidades representativas nacionais - Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 

e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO) -, uma direção política 

de reforço a este projeto, embora tenha sido sinalizada uma crise de representatividade 

na última eleição da ENESSO. Em relação a organização sindical, nos deparamos com 

retrocessos corporativistas e conservadores, encaminhados na ação política da Federação 

Nacional de Assistentes Sociais (FENAS), que expressam processos de disputas de 

posição em relação ao que defende o projeto ético-político profissional, mas sem 

legitimidade e expressividade suficiente para configurar uma crise ou perda de 

hegemonia. Então acreditamos que não haja um quadro que nos coloque, nesse 

momento, a afirmação de que temos uma crise de hegemonia no processo de organização 

política. (RAMOS, 2009, p.06-07) 
 
 

 

Essa constatação não quer dizer que não temos desafios imensos para superar. Por 

outro lado, é pertinente recordarmos que nos momentos de adversidades é que construímos 

bases sólidas de superação dos desafios. Um exemplo prático é a luta contra ditadura militar, 

foi justamente num momento de pura restrição e negação da democracia no país que 

conseguimos restaurá-la. Do mesmo modo, o projeto profissional ora apresentado, se 

consolidou no meio profissional, ao mesmo tempo em que se estabelecia o neoliberalismo no 

Brasil. 

 
Então, não há porque deflagrar que o PEPPSS é inviável de ser implementado na 

nossa realidade por ser utópico demais e incompatível com a conjuntura atual. É justamente 
esse projeto que, conforme Teixeira e Braz (2009), nos fornece os insumos para enfrentar as 
dificuldades profissionais a partir dos compromissos coletivamente construídos pela categoria. 
Para os autores, é óbvio que a realidade atual não nos é favorável, exatamente por isso, que 
precisamos enfrentá‐la com competência profissional e conscientes do significado político‐ 
profissional da atuação do assistente social. 
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A discussão sobre esse projeto deve ser estimulada nas universidades pela 

categoria profissional e suas entidades representativas, uma vez que, 

 
[...] diante do quadro atual – de continuidade da ofensiva do capital e de enfraquecimento das lutas 
e da resistência dos movimentos organizados do trabalho – , o projeto ético‐político encontra‐se 
num momento crucial de sua trajetória, que é expressão também da própria trajetória da profissão. 
E o momento é crucial porque remete à manutenção ou não das bases teóricas, organizativas e 
ético‐políticas do projeto coletivo da profissão que mudou as feições do Serviço Social brasileiro 
nos últimos 30 anos. A sua reafirmação depende, não exclusivamente, tanto das respostas políticas 
que as vanguardas profissionais darão aos desafios atuais (no âmbito do exercício profissional e no 
campo da formação – onde se destaca a espantosa expansão de cursos privados, inclusive os que se 
valem das metodologias de ensino em graduação a distância) quanto das ações dos profissionais nas 
diversas áreas de atuação, a partir de intervenções qualificadas, éticas e socialmente 
comprometidas. (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p.197) 

 

Com efeito, essa é apenas mais uma crise sistemática do capital, sem nos deter a 

destacar as consequências que ela trouxe e trará, esse texto tem a pretensão de deixar claro 

que está mais uma vez em crise é o capital, não o PEPPSS, este último está apenas sendo 

posto à prova. 
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3. SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL SOB OS IMPACTOS DO 
NEOLIBERALISMO: REBATIMENTOS PARA O SERVIÇO SOCIAL 
 
 

 

A Seguridade Social no Brasil ganhou destaque nas agendas políticas com sua 

inserção na constituição de 1988, no entanto, sua proposta não foi totalmente implementada, 

isso se deveu a imposição de uma série de entraves pelo neoliberalismo através de “reformas”. 

 

Apresentam-se como algumas das metas do programa de “reformas”: Redução dos 

gatos públicos; Ampliação da participação do setor privado lucrativo e não lucrativo; Redução 

das contribuições sociais das empresas; Desenvolvimento de políticas focalizadas na pobreza; 

e o Desenvolvimento de atividades voluntárias complementares aos serviços. 

 

Desse modo, os direitos da previdência social foram limitados com as 

contrarreformas realizadas, especialmente nos anos de 1998 e 2003, momento em que houve a 

restrição aos direitos previdenciários e fortes incentivos a privatização da previdência pública. 

Isso não se deve ao acaso, ao contrário, essa política, é um dos principais setores levados à 

privatização em razão da sua enorme capacidade, por exemplo, de produzir acumulação de 

capital na área financeira e na ampliação do mercado de capitais, sobretudo de seguros 

privados. (SALVADOR, 2010) 

 

Os rebatimentos do capitalismo no INSS respingou inclusive sobre a própria 

profissão de Serviço Social, sendo até mesmo, extinta desse espaço sóciocupacional por 

medida provisória, em 1998. Exatamente no período de maior mobilização pela defesa da 

Previdência Social como política pública de proteção social, com caráter universal e 

redistributivo, com a participação e controle social dos/as trabalhadores/as, conforme 

preconiza a Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social do INSS. (CFESS, 2010a) 

 
Em reposta, o Conjunto CFESS/CRESS montou em 2007 um grupo de trabalho 

composto pelo CFESS, Ministérios da Previdência Social (MPS) e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e pelo INSS, visando discutir a reestruturação do Serviço 

Social na Previdência. Como produto, esse grupo elaborou uma minuta de decreto referente às 

atribuições e competências do/a assistente social. Além disso, realiza Seminário Nacional do 

Serviço Social na Previdência Social atendendo assim, a uma deliberação do 38º Encontro 

Nacional CFESS-CRESS – 2009 – Campo Grande (MS), dentro da perspectiva de 

fortalecimento do Serviço Social na Previdência Social. (CFESS, 2010a) 
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Em relação a política de assistência social essa sofreu inúmeros rebatimentos do 

neoliberalismo até a sua regulamentação em 2004, um destes foi ter a primeira redação da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) vetada no Congresso Nacional em 1990. Ainda, somente 

em 1993 foram regulamentados artigos relacionados as instituições que prestam assistência, 

assinalando o desinteresse do poder público com a assistência social e o fortalecimento da 

vinculação desta política ao clientelismo político e a filantropia. Além disso, apenas em 1998 é 

aprovada a primeira versão da Política Nacional de Assistência Social. 

 
Destarte, a sua concepção enquanto “política pública” foi reconhecida pelo Estado 

mais em termos de status do que de direitos. Porquanto, há uma tendência, no que concerne 

aos serviços prestados por Organizações Não Governamentais proporcionar uma transferência 

das responsabilidades do Estado para a sociedade civil organizada, possibilitando que 

organizações mal intencionadas usem esse espaço como forma de lavagem de dinheiro e 

desvio de verbas públicas. 

 

Sob essa perspectiva, o Conjunto CFESS/CRESS alavancou esforços na execução 

de ações participativas e de acompanhamento crítico do processo de implementação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e defendendo que sua 

exequibilidade requer a: 1. Participação dos usuários em articulação com os movimentos dos 

trabalhadores na defesa do controle democrático sobre o Estado;2. Articulação com as demais 

políticas de proteção social; e a 3. Garantia do comando único, com posicionamento contrário 

a atuação de Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito Privado, na gestão da política
20

. 

 
O Conjunto CFESS/CRESS investe em dar visibilidade à assistência social enquanto 

política pública de direito, defendendo que sua efetivação requer a:a) responsabilidade do 

financiamento pelas três esferas de governo, assegurando a obrigatoriedade do cofinanciamento, a 

correção e o aumento reais dos valores destinados ao custeio dessa política; b) ampliação do 

acesso ao BPC, considerando a revisão do conceito de família, o aumento per capita para um 

salário mínimo, o não cômputo no cálculo da renda familiar dos benefícios previdenciários e 

assistências de valor igual a um salário mínimo (já concedidos a qualquer membro da família) e 

assegurando a avaliação médica e social na definição da incapacidade para o trabalho de vida 

independente das pessoas com deficiência; c) recuperação 

 
 
20

 Deliberação do 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2011 – Brasília (DF), ver TABELA K; e do 41º 
Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2012 – Palmas (TO), ver TABELA L.  
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da previsão de gratuidade e desobrigação da contra prestação do usuário e defesa da utilização 

de recursos específicos para o quadro próprio; e, 2) regulamentação de serviços com 

composição de equipes de referência, cobertura da rede socioassistencial e de formação de um 

amplo quadro de trabalhadores mediante concurso público
21

; 

 
Prontamente, a saúde tornou-se alvo fácil das interferências privadas, 

mercantilizando-se em boa parte, através dos planos de saúde. Ao mesmo tempo, há um 

avanço das fundações
22

 estatais de direito privado para gerenciar áreas do serviço público e 

de organizações do terceiro setor sob a justificativa de necessidade de mais agilidade no 

atendimento à população usuária do sistema único de saúde (SUS). Esse modelo de gestão da 

saúde pública é uma ofensiva do neoliberalismo a essa política, investindo no discurso de 

ineficiência dos serviços públicos. Essa situação promove a manutenção dos dois projetos em 

tensão: Projeto Sanitarista (1980) e do Projeto Privatista (1990). 

 

“A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil tem sido responsável pela 

redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do trabalho, 

desmonte da previdência pública, sucateamento da saúde e educação.” (BRAVO, 2009, p.100) 

 

Em resposta, o Conjunto CFESS/CRESS promoveu estudos sobre a proposta da 

Fundação Estatal de Direito Privado para fortalecer estratégias de resistência junto às diversas 

entidades e movimentos sociais e nas Conferências Estaduais e Nacional das Políticas de 

Saúde, Assistência Social e Criança e Adolescente
23

; E, priorizou ações conjuntas com os 

movimentos social contrário às privatizações, fundações privadas, OSs, OSCIPs, Empresa 

Brasileira de Saúde Hospitalar (EBSERH/S.A), Parcerias Público/Privado - PPPs e outras 

modalidades, defendendo a responsabilização do Estado na condução das políticas públicas, 

por meio de:1. Participação nos diversos espaços democráticos e fóruns instituídos; e 2. Apoio 

à criação de fóruns em defesa do SUS nos locais onde não existia
24

. 

 
Por conseguinte, fortaleceu articulações políticas com os movimentos sociais em 

defesa da agenda da Seguridade Social e contra as “reformas” previdenciárias, trabalhistas, 

 
21 Deliberação aprovada no 39° Encontro Nacional CFESS/CRESS – 2010 – Florianópolis (SC). Ver TABELA 

  

J. 
 

 

22 Conceito DL/200: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 
virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos 
de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Disponível em: 

 
 
http://www.gespublica.gov.br/projetos-acoes/pasta.2009-07-15.5584002076/Fundacao%20publica%20de%20direito%20privado.pdf. 
23 Deliberação do 36º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2007 – Natal (RN). Ver TABELA H. 

  

24 Deliberação do 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2011 – Brasília (DF). Ver TABELA K. 
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universitária e tributária, nos moldes atualmente propostos pelo governo federal, com 

destaque para:1. Defesa da saúde pública, 100% estatal, universal e de qualidade com base 

nos princípios da reforma sanitária brasileira, assegurando 10% do orçamento da União, 

conforme deliberação da XIV Conferência Nacional de Saúde; 2. Luta pela jornada de 

trabalho de 30 horas semanais, sem perdas salariais para os/as trabalhadores/as da saúde;3. 

Defesa do financiamento público baseado na desoneração do trabalho e tributação das grandes 

fortunas e na gestão submetida ao controle da sociedade; 4. Defesa intransigente do 

orçamento da seguridade social e do fim da DRU
25

; e, 5. Atuação para efetivação das 

deliberações das conferências relativas aos processos democráticos
26

; 

 
Pode-se questionar ainda, porque a seguridade é o alvo prioritário das reformas 

sociais em conjunturas de crise? Mota (2006) responde essa questão, sugerindo que a 

Seguridade Social diz respeito tanto ao movimento de valorização do capital, como, também, 

às conquistas das classes trabalhadoras que, ao lutarem e conquistarem meios de reprodução 

da própria vida, impõem ao capital e ao Estado o desenvolvimento de ações que se 

confrontam com os interesses imediatos da acumulação. 

 
Sob essa perspectiva, corroboro com Bobbio (1992, p. 24) quando o mesmo 

afirma que “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o 

de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se [portanto] de um problema não filosófico, mas 

político”. 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que vivemos num Estado Assistencial tão 

comum em países periféricos, que tem como paradigma o trato compensatório da pobreza, 

assentado em alianças conjunturais que diante da impotência do Estado na gestão pública e no 

atendimento das necessidades da população, solicitam a sociedade civil e o “pauperizado” a 

cooperação na reprodução dos serviços sociais. Conformando-se como um Estado marginal 

para dar conta da população excluída do acesso a bens e serviços. (SPOSATI; FALÇÃO; 

TEXEIRA, 2002) 

 
 
 
 
 
 

 
25 DRU – Desvinculação das Receitas da União. 

 
 

26 Deliberação presente do 39° Encontro Nacional CFESS/CRESS – 2010 – Florianópolis (SC), Ver TABELA J; 
no 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2011 – Brasília (DF), Ver TABELA K; e no 41º Encontro Nacional 
CFESS-CRESS – 2012 – Palmas (TO), Ver TABELA L. 
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3.1 Desafios do PEPPSS no Âmbito da Seguridade Social: Respostas do Conjunto 
 

CFESS/CRESS 
 
 
 

Como fórum máximo deliberativo da categoria, o Encontro Nacional CFESS/ 

CRESS é um evento anual, de caráter regimental e deliberativo, conforme estabelecido no 

Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, que se caracteriza como importante momento de 

planejamento coletivo para agenda anual do Conjunto CFESS/CRESS. É, também, um espaço 

de capacitação técnica e política que envolve discussões e tomadas de decisão sobre as 

diversas temáticas relacionadas às atribuições legais e políticas das entidades referentes às 

questões que estruturam, hoje, as ações do Conjunto. 

 
A sistematização dessas deliberações, traduzidas em proposições e recomendações 

aprovadas em plenária, norteiam anualmente a gestão do Conjunto no desempenho de sua 

função precípua de fiscalização do exercício profissional dos assistentes sociais. Esses 

encontros tem sempre como referência os eixos e dimensões definidos na Política Nacional de 

Fiscalização, a defesa dos direitos sociais e a reafirmação do seu Projeto ético-político, 

encontram-se estruturadas em sete eixos: Seguridade Social, Ética e Direitos Humanos, 

Fiscalização, Gestão Administrativo-Financeira, Divulgação e Imprensa, Formação 

Profissional e Relações Internacionais. 

 

As atividades apresentadas nestes documentos demonstram o esforço do conjunto 

em dar respostas às questões que se apresentam nessa conjuntura, que retrata a preocupação 

em qualificar cada vez mais a intervenção dos profissionais de Serviço Social nas políticas 

públicas, enfocando a sua dimensão política e reafirmando a relação de compromisso que 

deve se estabelecer entre todos em uma mesma direção. 

 

Braz (2007) identificou três elementos (ou dimensões) que constituem o Projeto 

Ético-Político Profissional, a) a dimensão teórica, que envolve o conjunto de produção de 

conhecimentos no Serviço Social; b) uma dimensão jurídico-política, identificada no âmbito 

dos construtos legais da profissão (tanto as leis estritamente profissionais, quanto a legislação 

social mais ampla); c) e uma dimensão político-organizativa, ancorada nos fóruns coletivos 

das entidades representativas do Serviço Social. 

 
Com base nessa prerrogativa, entende-se que o PEPPSS não se materializa somente 

na Lei de Regulamentação da Profissão (1993), no Código de Ética Profissional (1993) e nas 
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Diretrizes Curriculares de Serviço Social (1996), mas também na legislação social mais 

ampla, que efetivou-se com a mobilização e luta travada pela categoria profissional e suas 

entidades representativas. Em decorrência desse pensamento, foi analisdo neste capítulo o que 

resultou de concreto (legal) dos encontros nacionais do conjunto CFESS/CRESS entre os anos 

de 2000 a 2012. Esse marco temporal é assim assinalado, por ser esse recorte histórico em que 

a ofensiva neoliberal, permeado pelas teorias pós-modernas declara a falência dos projetos 

emancipatórios e, por conseguinte, ao PEPPSS. 

 
Deste modo, este item teve a finalidade de analisar as discussões, lutas e conquistas 

travadas pela categoria profissional dos/as assistentes sociais tendo como parâmetro as 

deliberações do grupo de trabalho de Seguridade Social constituído nos Encontros Nacionais do 

Conjunto CFESS/CRESS neste novo milênio. Afinal, como enunciado anteriormente, os esse 

evento se constitui, estatutariamente, no fórum máximo de deliberações do Conjunto, tais 

deliberações compõe para o ano seguinte a Agenda de Trabalho do CFESS e dos CRESS. 

Mediante esta proposta começaremos a analisar do XXIX Encontro Nacional, realizado em 

Maceió (AL), em 2000, até o XXXXI Encontro realizado em Palmas (TO), no ano de 2012. 

 
Com o intento de verificar a concepção de Seguridade Social presente nas 

discussões dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS elaboramos inicialmente 

uma tabela contendo as seguintes informações. 

 
QUADRO 01: Número do Encontro; Ano; Evento e Local do Evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultado da pesquisa realizada nos relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS. 
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Para o Conjunto CFESS/CRESS, todos os temas analisados e as propostas aprovadas 

no evento reafirmam a potencialidade coletiva e democrática do Conjunto, sendo que a 

“resistência e a luta” foram estratégias sinalizadas como mediações necessárias contra a 

hegemonia capitalista. 

 
 

 

QUADRO 02: Ano, Encontro, Número de deliberações e proposições e a soma total de ambas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultado da pesquisa realizada nos relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS. 
 
 
 

 

No 31º Encontro Nacional CFESS-CRESS foi destinado um tópico do relatório 

para identificas “OUTRAS DEMANDAS”, essa seção contou com 15 propostas. Vale 

ressaltar, que do ano de 2000 a 2002 as proposições dos relatórios são divididos por três sub 

eixos: Gestão; Controle social e Financiamento. 

 

Em 2003, no que corresponde a estrutura do relatório: os três eixos anteriormente 

citados não entram como subdivisões do eixo Seguridade social, deste ano em diante, Gestão; 

Controle social e Financiamento, aparecem nos relatórios dispostos implicitamente nos textos. 

No entanto, agora aparece destacadamente no relatório dois novos itens: Recomendações 

Gerais para Seguridade Social e Criança e Adolescente; e, Recomendações para Conferências 

Nacionais do conjunto CFESS/CRESS. 
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Em  2005,  a  palavra  “Deliberações”  é  substituída  pela  palavra  “Proposições”. 

 
Fortalecendo o caráter de debate e decisão conferido as ações do grupo, mas acrescentando o 

fato de que a efetivação das mesmas deve ser realizada pela categoria profissional, assim, o 

Conjunto CFESS/CRESS propõe, e a categoria, com apoio especialmente dos CRESS as 

tornam concretas. 

 

No 35º Encontro Nacional CFESS-CRESS as propostas passaram a ser 

apresentadas no texto em forma de tabela, ao lado foi identificado qual ou quais seriam os 

órgãos responsáveis (CFESS, CRESS ou ambos) pela execução da mesma. Visivelmente a 

uma melhor organização das propostas. 

 

O ano de 2010 o termo “Recomendações” foi substituído por “Agenda 

Permanente”, uma vez que, existem ações consideradas pelo Conjunto, que são bandeiras de 

luta da categoria e necessita ser defendidas cotidianamente. Por exemplo: Defender nos 

diversos espaços de controle social, no parlamento e na sociedade em geral, a posição do 

Conjunto CFESS/ CRESS em defesa do ECA, e em especial no que diz respeito a: 
 

1) não alteração da idade de responsabilidade penal;  
 

2) não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de ato infracional;  
 

3) enfrentamento à violência sexual e exploração sexual comercial bem como a  
 
violência doméstica contra crianças e adolescentes; 
 

4) ações de fortalecimento da erradicação do trabalho infantil e proteção ao 

trabalho do adolescente na condição de aprendiz; 
 

5) enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes;  
 

6) defesa da não emancipação civil do adolescente autor de ato infracional;  
 

7) enfrentamento de todo tipo de violência no contexto escolar
27

.  

 

Outro exemplo bem pertinente, é o seguinte: Defender a Seguridade Social como 

amplo e universal sistema de direitos sociais, na perspectiva explicitada na Carta de Maceió, 

com financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão participativa, submetida ao 

controle da sociedade
28

. 

 

 
27 Deliberação presente no 37º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2008 – Brasília (DF), ver TABELA H; no 38º 
Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2009 – Campo Grande (MS), ver TABELAI, e no 39° Encontro Nacional 
CFESS/CRESS – 2010 – Florianópolis (SC), ver TABELA J. 

 
 

28 Deliberação presente no 38º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2009 – Campo Grande (MS), ver TABELA 
I; no 39° Encontro Nacional CFESS/CRESS – 2010 – Florianópolis (SC), ver TABELA J; e no 40º Encontro 
Nacional CFESS-CRESS – 2011 – Brasília (DF), ver TABELA K. 

 
 

73 



 

Assim sendo, ao contrário do que se possa pensar, na agenda permanente são 

elencadas ações que necessitam permanentemente de estratégias para sua materialização. Não 

sendo, desse modo, ações que o Conjunto e a categoria não podem concretizar, não é uma 

batalha perdida, é uma luta contínua. 

 

No 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS foi retomado o termo “Deliberações” 

em substituição de “Propostas ou Proposições”. Todavia, para facilitar o entendimento dos 

resultados obtidos com a pesquisa, adota-se os termos Proposições e Recomendações nas 

tabelas. 

 

Por conseguinte, foi analisado nos relatórios dos encontros quantas propostas, 

recomendações e ações gerais foram eleitas em cada ano para compor a agenda do Conjunto 

CFESS/CRESS no ano seguinte. 

 

O quadro a seguir em relação as proposições e recomendações que constituíram a 

agenda do Conjunto CFESS/CRESS entre os anos 2000 a 2012. Mas, antes de analisarmos o 

quadro, destaca-se o conceito de Seguridade Social impresso na Carta de Maceió. 

 

Os delegados reunidos no XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, na cidade de 

Maceió (AL), entre os dias 3 e 6 de setembro de 2000, representando o conjunto dos 

assistentes sociais brasileiros, afiançam publicamente a importância da luta em defesa da 

Seguridade Social pública no país. Assim, Conforme o documento elaborado nesse encontro – 

a Carta de Maceió, a concepção de seguridade, é entendida como um padrão de proteção 

social de qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, vulnerabilidade ou 

danos dos cidadãos brasileiros. A Seguridade Social, assegurada num plano legal, tem sido 

atropelada pelas reformas neoliberais que atentam contra o aprofundamento da democracia e 

da cidadania na sociedade brasileira. (CFESS, 2000) 

 

O quadro a seguir, representa uma tentativa do Conjunto CFESS/CRESS, por 

meio dos Encontros Nacionais de consolidar o conceito de Seguridade Social presente na 

Carta de Maceió. 
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QUADRO 03 – Deliberações do Conjunto CFESS-CRESS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Resultado da pesquisa realizada nos relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS. 
 
 

 
75 



 

Durante os anos de 2000 a 2012 foram visualizando de forma minuciosa que no 

total foram designadas 106 proposições e 43 recomendações para a política de assistência 

social; 42 proposições e 18 recomendações para a política de saúde; 44 proposições e 08 

recomendações para a política de previdência social; para a política de educação foram eleitas 

17 proposições e 05 recomendações; no tocante a área de habitação 05 proposições e 02 

recomendações; para a segurança alimentar e nutricional 03 proposições e 01 recomendação; 

para a política agrária, urbana e ambiental encontramos 09 proposições e 05 recomendações; 

Em relação a política de trabalho foram designadas apenas proposições, um total de 06; 

apareceram também 175 proposições e 56 recomendações que compreendiam “ações gerais” 

que envolvem temas relacionado ao controle social, movimentos sociais, políticas públicas, 

dentre outras ações profissionais. 

 

Vale ressaltar, que a colocação de apenas essas áreas na tabela, não restringe a 

proteção social as mesmas. Somente foram sinalizadas estas, porque são abarcadas como 

prioritárias pelas proposições e recomendações do Conjunto CFESS/CRESS nos relatórios 

desses encontros. 

 
Cabe frisar que “a proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas 

públicas ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando a 

enfrentar situações de risco social ou de privações sociais.” (JACCOUD, 2009, p.58). 

 

Viana e Levcovitz também discute sobre o conceito de proteção social e afirma 

que este se pauta: 

 
[...] na ação coletiva de proteger indivíduos contra os riscos inerentes à vida humana e/ou 

assistir necessidades geradas em diferentes momentos históricos e relacionados com 

múltiplas situações de dependência [...] os sistemas de proteção social tem origem na 
necessidade imperativa de neutralizar ou reduzir o impacto de determinados riscos sobre 

o indivíduo e a sociedade (VIANA; LEVCOVITZ, 2005, p.17). 
 

 

Assim, percebe-se que o conceito de proteção social é bem mais amplo que o de 

seguridade social, partindo da premissa que são ações que devem ser executadas pelo Estado 

de forma não contributiva, promovendo desse modo, justiça social. 

 

Neste estudo fica claro o direcionamento que é dado as ações voltadas para as 

políticas de assistência social, saúde e previdência social respectivamente, o que transparece 

uma consideração de seguridade social ainda focada no tripé que corresponde a essas três 

políticas públicas. Assim, precisa-se avançar no conceito de Seguridade Social para que o 
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mesmo compreenda uma proteção social ampla, e para isso é necessário sem dúvida, que o 

próprio Conjunto CFESS/CRESS desenvolva ações mais pautadas nessa concepção impressa 

na Carta de Maceió. 

 
Para além disso, é cogente a precisão dos profissionais de Serviço Social terem acesso 

ao que foi discutido nesses eventos, não só em forma de anais e relatórios, mas dentro do possível 

da criação de um outro evento em que cada Conselho Regional pudesse socializar para categoria 

profissional as ações que compõe a agenda naquele ano, fazendo um comparativo com as ações 

que comporão a agenda do ano anterior para verificarmos quais ações foram executadas, quais não 

foram e por quais motivos não foram efetivadas. Uma vez que, percebe-se que grande parte das 

proposições e recomendações são repetidas na agenda posterior, entrando para agenda 

permanente. Não seria o caso de ao invés de apenas reescrevê-las na agenda posterior avaliá-las e 

traçar novas estratégias para concretizá-las? Assim, ficaria mais claro quais os entraves e desafios 

para alcançar aquela determinada conquista. 

 

No que consiste as proposições e recomendações para a política de educação, 

relacionam-se basicamente com a conjugação de esforços com vista a inserção da(o) 

assistente social nesta política através do acompanhamento do Projeto de Lei que dispõe sobre 

a inserção de Assistentes sociais e psicólogos me escolas públicas; Intensificação do debate da 

atuação do Serviço Social na Educação; luta pela participação do conjunto CFESS/CRESS 

nos conselhos de educação nas instâncias federal, estadual e municipal; e efetivação do 

trabalho do GT do Serviço Social na Educação com a elaboração e material
29

 sobre o assunto. 

 
Em relação a política de habitação, as proposições e recomendações que constam 

nas agendas do conjunto referem-se especificamente ao acompanhamento e a criação de 

estratégias para fiscalização do processo de implementação do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS/FNHIS), 

defendendo a luta pelo direito a cidade. 

 

Para área de Segurança Alimentar e Nutricional as discussões refletem somente 

aspectos relacionados a defesa na garantia da implementação do SISAN (Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional), enquanto política pública de caráter intersetorial, que 

 
 
 
 

 
29

 A brochura “Subsídios para o Debate sobre Serviço Social na Educação”, publicada em 2011 pelo CFESS 
é resultado dessa deliberação.  
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prevê alimentação adequada para todas as pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional. 

 

No que concerne a Política Agrária, Urbana e Ambiental as proposições e 

recomendações são bem repetitivas podendo sistematizá-las em ações de estímulos a estudos e 

debates, mapeamento das práticas na categoria dos assistentes sociais para a transversalidade 

das questões ambientais, urbanas e agrárias em todas as políticas públicas, através de debates 

e acompanhamento sistemático da atuação profissional nestas áreas e com populações 

tradicionais, contemplando a discussão sobre a importância de instituir mecanismos de 

proteção à propriedade intelectual dos conhecimentos dessas populações, formando uma rede 

de discussão sobre a questão ambiental. 

 
No tocante a Política de Trabalho as proposições e recomendações voltam-se para 

luta pela erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalho do adolescente na condição de 

aprendiz; Intensificar articulação com a CUT, confederações e federações de trabalho por 

ramo de produção na defesa dos sindicatos por ramo de atividade; Tensionar o Estado para 

elaborar e implementar políticas de trabalho e emprego como proteção social; lutar pela 

jornada de trabalho de 30 horas para os assistentes sociais e outras questões relacionadas as 

condições e vínculos de trabalho do assistente social em diferentes áreas de atuação. 

 
Vejamos agora, as principais discussões presentes nos relatórios dos Encontros 

Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS provenientes dos rebatimentos do neoliberalismo nas 

políticas que compõem atualmente o tripé da Seguridade Social e as respostas do Conjunto a 

essas investidas do capital. 

 

Na área da saúde, podemos assumir como exemplo a investida de alguns 

profissionais do Serviço Social
30

 na defesa de atuação deste profissional em clínicas por meio 

de terapias. Sobre o assunto, Mavi Rodrigues (2002) afirma que ao intervir sobre danos e 

desordens mentais, cognitivas, emotivas, afetivas e incapacidades de desenvolvimento, o 

Serviço Social Clínico parece voltar às disfunções de ordem bio-psico-social, incorporando 

teorias biológicas, psicológicas, adentrando nas manifestações comportamentais dos processos 

conscientes e inconscientes. 

 
 
 
 
 
 
30

 Faleiros é o mais renomado defensor dessas práticas clínicas. 
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Vale frisar que, o Conselho Federal de Serviço Social posiciona-se totalmente contra 

essas práticas, publicizando por meio da Resolução CFESS Nº 569, de 25 de março de 2010, 

uma ementa que dispõe sobre a VEDAÇÃO da realização de terapias associadas ao título e/ou 

ao exercício profissional do assistente social. Considerando que a realização de terapias não 

possui relação com a formação profissional estabelecida nas diretrizes curriculares do curso 

de graduação em Serviço Social. Sendo assim, não constitui atribuição e competência do 

assistente social. 

 

Contudo, a percepção dessas práticas e a sinalização da necessidade do Conjunto 

responder a essa questão, surgiu no 36º Encontro Nacional CFESS/CRESS (2008), em que foi 

elencado no eixo da Fiscalização Profissional, a precisão de profundar o debate e construir 

posição política com base em fundamentos teóricos e jurídicos sobre práticas terapêuticas no 

âmbito do Serviço Social; o resultado desses estudos e proposta de normatização seria 

deliberado no Encontro posterior. E de fato isso ocorreu, no 37º Encontro (2009), foi 

pontuado a responsabilidade do CFESS elaborar uma resolução opondo-se a essas práticas 

terapêuticas, por entender que as mesmas não são atribuições do assistente social. Assim, em 

2010 a resolução tomou corpo e tem como papel vedar a realização de terapias associadas ao 

título e/ou ao exercício profissional do assistente social 

 

Vicente de Paula Faleiros (2009) se posiciona contra essa resolução do CFESS, 

afirmando que a mesma restringe o campo de ação dos profissionais de Serviço Social, 

proibindo experiências importantes como terapia comunitária exercida por inúmeros 

profissionais. Segundo Faleiros, a opção por um atendimento clínico é uma vertente teórico-

prática que corresponde à forma do exercício profissional previsto no inciso V do art. 4º da lei 

8.662/93, para se fazer a intervenção profissional. Faleiros considera que a ementa do CFESS 

está vedando a opção teórica do profissional, seu direito de escolha do método e o direito do 

usuário de ser bem atendido. 

 

A respeito desse tema Iamamoto (2004, p. 58) assegura que o trabalho com 

indivíduos, grupos e famílias, obviamente, é parte da nossa matéria profissional: 

 
As múltiplas expressões da questão social, vividas pelos sujeitos, condensam suas 

necessidades e suas lutas. Contudo, aponta que é preciso ter claro a abordagem teórica 

metodológica. Neste campo do chamado “serviço social clínico”, em que a abordagem 
psicossocial tem seus supostos, corremos o risco de retomar o que questionamos no 

Movimento de Reconceituação, retomar a tricotomia, caso, grupo e comunidade ou a  
“pulverização das especializações (Serviço Social clínico do judiciário, da 
previdência, da habitação). 
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É imprescindível entender novamente que o ser social não pode e nem deve ser 

compreendido pelos(as) assistentes sociais através de aspectos psíquicos, pois se assim o fizer, 

as respostas às expressões da “questão social” voltar-se-ão para “natureza humana” enquanto 

determinação biológica. Como consequência, teremos a psicologização da “questão social” 

revogando seu conteúdo político, econômico e social. Isso seguramente é um retrocesso para a 

profissão. 

 

Em resposta a essa situação, o conjunto CFESS/CRESS não apenas construiu essa 

resolução (anteriormente citada), como também, tem aberto essa discussão no meio da 

categoria profissional. Sobre o assunto, foi lançado no 38º Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS em 2009, uma Carta aos Assistentes Sociais Brasileiros, com o seguinte teor: 

 
A dimensão subjetiva não é negada no trabalho do assistente social. No entanto as  
“práticas terapêuticas” não são atribuições privativas, nem tampouco competências 
deste profissional. Fazer das técnicas e instrumentos terapêuticos a base da 
intervenção profissional, não encontra respaldo no estatuto legal da profissão e no 
arcabouço teórico metodológico e ético-político consolidado nas últimas décadas no 
Serviço Social brasileiro. (2009, p.65) 

 
No ano seguinte, o 39º encontro abordou essa temática em forma de ações a ser 

executada pelo conjunto, por meio do acompanhamento da implementação da Resolução 

569/2010, além do mapeamento das situações avaliadas pelas COFIs na fiscalização que 

sugerem práticas terapêuticas, bem como conteúdos pedagógicos de especialização na área. 

 

Não obstante, os desafios e as ações/respostas no âmbito da saúde perpassaram 

questões relativas a inclusão da residência em Serviço Social no âmbito da saúde; elaboração 

de estratégias de operacionalização do conceito de humanização, adotado na política de saúde; 

a inserção qualificada dos usuários nos Conselhos de saúde, efetivando assim a participação e 

o controle social; a promoção de ações políticas, sobretudo via conselhos de saúde em todos 

os níveis, contra a cobrança no SUS para atendimento diferenciado, bem como apuração dos 

fatos e a responsabilização de quem a pratica; 

 
Foi pauta também, a discussão sobre o Programa de Saúde da Família, afirmando os 

princípios do SUS, travando luta nacional pela inserção da(o) Assistente Social na equipe mínima 

preconizada pelo Ministério da Saúde; a inclusão de Serviço Social nas equipes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), por meio de concurso 

público; a luta pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos 

usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, articulado com o 
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controle social e movimentos sociais e ações contrárias ao ato médico; essas bandeiras de luta 

estiveram presentes de forma significante nas discussões desenvolvidas nos Encontros 

Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS. 

 

No tocante a assistência social, seu reconhecimento como política pública a partir 

de sua inscrição na Constituição de 1988, enquanto elemento componente da seguridade 

social, traz como contribuição mais significativa a possibilidade de romper com o 

assistencialismo e a benemerência tradicionalmente impostos pela sociedade capitalista, 

tornado os cidadãos sujeitos de direitos, permitindo ainda, que estes indivíduos participem 

diretamente da construção deste instrumento legal por meio do exercício do controle social. 

 

O que dificulta a superação do elo existente entre as práticas exercidas pelos 

assistentes sociais nos fundamentos da profissão e a atuação deste nos dias de hoje na política 

de assistência social é:a precarização dos vínculos dos trabalhadores do SUAS e a aderências 

das instituições à terceirização; A falta de incentivos para capacitação dos trabalhadores; A 

fragmentação das ações; ausência de planejamento estratégico; o insuficiente estímulo a 

gestão participativa do controle social; Além da necessidade dos profissionais atuarem numa 

perspectiva crítica de forma a superar a prática conservadora. 

 

Conforme Mota (2010), considerando o contexto atual brasileiro, de privatização e 

mercantilização das políticas de saúde e previdência (cidadão-consumidor; cidadão 

contribuinte autônomo), tem-se dado destaque à população mais pobre da sociedade, no qual 

se expande a política de assistência social - possui como foco os programas de transferência 

de renda – que se caracteriza como compensatória, sendo adotada pelo Estado brasileiro, 

como principal estratégia de enfrentamento da questão social e tratada como “a política de 

proteção social” e não como parte integrante desta. 

 

De fato a desarticulação apresentada entre estas políticas na atualidade pode ser 

apontada como um desafio para o exercício profissional, pois desconsidera a totalidade social 

a qual os indivíduos estão inseridos, fragmentando não apenas a demanda, mas também o 

próprio usuário. Apesar de sua inscrição na esfera do direito, a política de assistência social 

continua, em muitos casos, servindo de trampolim político e favorecendo aos interesses do 

capital. 
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Todavia, essa constatação, não diminui os avanços que obteve-se mesmo em 

tempos de neoliberalismo acirrado e de grandes ofensivas do capital. Então, fica explicito que 

o desafio do Conjunto CFESS/CRESS junto com a categoria profissional é conseguir meios 

para articular essas políticas públicas, e para além disso, fazer com que a seguridade social 

incorpore as demais políticas sociais e seja de fato, um sistema de proteção social como 

almejamos na Carta de Maceió. 

 

Desde o primeiro Encontro do Conjunto CFESS/CRESS, analisado por esta 

pesquisa, a preocupação com a política de assistência social recai na imperiosidade de: 

capacitação continuada dos Conselheiros (contempladas por meio de recursos 

disponibilizados pelos fundos de Assistência Social nas três esferas de governo); 

Aprofundamento das discussões sobre a caracterização do usuário da Assistência Social e 

sobre quem são os seus representantes nos conselhos de assistência social; Realização de 

concurso público para formação do quadro de pessoal efetivo; Dar visibilidade à assistência 

social enquanto política pública de direito; Reafirmar o perfil profissional presente no Código 

de Ética Profissional, na lei de regulamentação da profissão e nas diretrizes curriculares dos 

cursos de Serviço Social, recuperando a atuação profissional do assistente social na 

perspectiva das diversas políticas sociais, combatendo a restrição de sua atuação à política de 

assistência social, bem como evitando a confusão entre serviço social e assistência social 

numa ação conjunta com a comunicação. 

 

Além disso, foi constante nos encontros do conjunto a preocupação com o BPC, 

em termos de: Critérios de concessão/habilitação; Rever o conceito de portador de deficiência; 

Alterar o período de revisão de dois para quatro anos; Assumir definitivamente a coordenação 

e regulação deste benefício nos moldes da proposta do Sistema Único de Assistência 

Social/SUAS; Como também, o debate sobre a prevalência da rentabilidade econômica em 

detrimento às necessidades sociais, predominantemente na política de assistência social que se 

contrapõe ao artigo 4º inciso I da LOAS, afirmando o posicionamento do Conjunto 

CFESS/CRESS, em relação à exigência de condicionalidades para acessar os programas de 

transferência de renda. 

 

Além de todas essas questões acima elencadas como foco prioritários de discussão do 

conjunto, vale salientar, o contínuo de ações que foram realizadas em volta do processo de 

acompanhamento e implementação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e do Sistema 
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Único de Assistência Social (SUAS). Bem como, da primazia de construção de instrumentos 

que viabilizassem a participação dos usuários em articulação com os movimentos dos 

trabalhadores na defesa do controle democrático sobre o Estado. Ou seja, podemos afirmar, 

que todas as discussões travadas nos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS e nos 

demais eventos promovidos pela categoria se concretizaram em luta na consolidação da 

política de assistência social como direito do cidadão; a própria designação e reconhecimento 

da mesma como política pública é, sem dúvida, uma resposta a esse movimento. 

 

Em relação a previdência social, esta foi a política dentre as demais que compõe a 

seguridade social que mais sofreu impacto com as reformas produzidas pela lógica neoliberal, 

sob o pretexto de melhorar as prestações dos benefícios da previdência, o governo de Lula da 

Silva promoveu, de acordo com Mesa-Lago (2006) as seguintes mudanças: (1) a manutenção 

do equilíbrio financeiro-atuarial dos sistemas e a estabilidade fiscal frente ao envelhecimento 

da população; (2) o estabelecimento da equivalência entre as contribuições e os benefícios 

como incentivo à filiação e à contribuição; (3) a substituição total ou parcial dos sistemas 

públicos pelo setor privado na previdência e no financiamento, assim como a separação dessas 

funções daquelas de regulação e supervisão, as quais ficam a cargo do Estado; (4) o 

desenvolvimento de mercados de administradoras de benefícios e seguros, assim como do 

mercado de valores e o incremento da poupança nacional; e (5) a introdução da liberdade de 

escolha das administradoras pelo segurado, o fomento da concorrência e uma maior eficiência 

para reduzir os custos de administração à contribuição. 

 

No tocante a previdência social, a defesa profissional se pauta na universalização 

desta política, na garantia do acesso para todos, e na possibilidade de revisão dos valores de 

renda per capta que servem de base para concessão ou não dos benefícios, tendo em vista que 

há um rigor exagerado e incompatível com a real condição de sobrevivência dos brasileiros 

nos critérios estabelecidos para a requisição destes benefícios. Ou seja, o que deve ser 

perseguido como objetivo da categoria dos assistentes sociais justamente com outros 

movimentos sociais é a garantia de efetivação dos seis princípios fundamentais que estruturam 

a previdência social: universalidade da cobertura; equidade de tratamento; redistribuição de 

renda; abrangência e suficiência das prestações; unidade, responsabilidade do Estado, 

eficiência e participação na gestão; e sustentabilidade financeira. 
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Destarte, nos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, a discussão em torno 

da política de previdência social se pautou em: Lutar contra a reestruturação restritiva/privatista da 

Previdência Social, articulando-a à defesa da Seguridade Social Pública; na ampla divulgação da 

Ação Civil Pública/CFESS contra exclusão do Serviço Social da nova estrutura da Previdência 

Social; na defesa do modelo Descentralizado e Participativo para a área da previdência social com 

a criação de conselhos nas três esferas do poder; na discussão do avanço do desmonte do Serviço 

Social na Previdência Social no que se refere a fragilização e extinção de alguns instrumentos de 

trabalho, tais como: parecer social e recurso assistencial; e na priorização de ações conjuntas com 

o movimento social contrário às privatizações. 

 
Em resposta a todas as artimanhas do capital para privatizar essa política social, o 

conjunto CFESS/CRESS respondeu por meio do incentivo à realização de seminários no 

âmbito nacional sobre o trabalho da (o) assistente social na previdência social, abordando as 

condições de trabalho, as competências e atribuições bem como a interdisciplinaridade na 

avaliação do BPC. Elaborou junto aos grupos de trabalho, parâmetros de intervenção na 

previdência social, envolvendo conselheiros do CFESS e assistentes sociais que atuam na 

política previdenciária; E, contribuiu para tornar possível a realização de Seminários 

Regionais de Serviço Social da Previdência Social. 

 

Com efeito, é necessário ressaltar que compõe a agenda permanente do Conjunto 

CFESS/CRESS aquelas propostas que não conseguiram ser efetivadas de alguma forma em 

benefício social ou da categoria profissional. Mas também, aquelas proposições que são 

ferramentas de caráter continuado na luta em defesa da consolidação do PEPPSS e de uma 

sociedade mais justa e democrática. Dentre elas as que chamaram mais atenção são as 

relativas ao controle social e as políticas sociais: 

 
No que corresponde ao Controle social há uma preocupação em: 

 

 Identificar e destacar as contradições no que se refere aos conceitos de controle 

social - Afinal, deve-se pensar que a falta de compreensão a respeito do controle 

social, principalmente pelos profissionais de Serviço Social se apresenta como entrave 

para radicalização da democracia e da efetivação dos direitos sociais, uma vez que, 

uma visão distorcida deste termo pode remontar ações de controle do Estado pela 

sociedade e não de ações de participação social; 
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 Publicizar para a sociedade a existência de instâncias de controle social dando 

visibilidade às suas deliberações - De certo, essa proposição necessita ser trabalhada 

cotidianamente nos espaços institucionais, visto que, historicamente houve uma 

imposição da classe dominante e de seus projetos em detrimento dos interesses da 

classe trabalhadora. Há uma urgência para que as ações políticas deixem de ser 

impostas de cima para baixo e passem a ser construídas e executadas em conjunto 

com a população. Essa não é uma tarefa fácil, mas precisa ser pensadas estratégias 

para garantir e cultivar essa participação social para superarmos a cultura de 

representatividade e/ou abstinência popular tão valorizada pelos que estão no poder; 




 Estimulo à organização e a qualificação dos fóruns populares como instâncias 

autônomas de controle social - Essa seria uma das atribuições mais importantes 

delegadas a categoria profissional que tem em vista a transformação dessa ordem 

societária, pois esse anseio objetivar-se-ia por meio da organização dos movimentos 

sociais e da categoria profissional; 




 Contribuir no processo de capacitação dos conselheiros da sociedade civil para o 

exercício do controle social - Não deve-se ignorar que essa articulação dos 

movimentos sociais não é fácil e pressupõe ações continuas de capacitação da 

sociedade civil objetivando sua entrada no cenário político e tomada de poder; 

 
 

No que concerne as Políticas Sociais há uma preocupação em: 
 

 Articular com os fóruns gestores, trabalhadores e usuários para a formulação e 

implementação de projetos de capacitação nas áreas das políticas sociais, 

imprimindo direção social do projeto ético-político profissional - Os assistentes 

sociais precisam se aprofundar na concepção das políticas sociais, inclusive para 

superar sua histórica participação apenas como executor terminal, visto que, nessa luta 

pela ampliação da concepção de seguridade social sob o prisma de uma configuração 

de proteção social, importa conhecer minuciosamente as políticas sociais desde o 

planejamento até a execução dos programas e projetos de Políticas Sociais Públicas; 





 Construção de sistemas de monitoramento e avaliação da gestão e rede de 

atendimento das políticas sociais públicas, com padrões mínimos de qualidade - 


Para se chegar ao padrão de proteção social almejado é imperioso superar o que temos 
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hoje como referência de políticas sociais, em termos de financiamento, gestão e controle 

social, estimulando a intersetorialidade entre as políticas sociais, sem comprometer sua 

especificidade na perspectiva da atenção global, aos usuários dessas políticas; 

 
 

 Reafirmar as Políticas Sociais como direito social e dever do Estado, manifestando 

posição contrária às reformas do Estado de caráter neoliberal, que desregulamentam 

direitos, pecariam as relações e condições de trabalho e terceirizam a gestão dos 

serviços públicos - Isso será possível por meio da superação da lógica produtivista 

presente na gestão das políticas sociais, e da defesa de políticas sociais públicas, gratuitas 

e universais, no marco dos direitos humanos e na perspectiva de que a restrição ao acesso 

é uma forma de violação dos direitos sociais; E, um dos passos primordiais para lutar 

contra os rebatimentos do capitalismo nas políticas sociais é defender nos espaços de 

representação que as emendas parlamentares referentes às políticas sociais sejam 

submetidas ao controle social de seus respectivos Conselhos. 

 
 

Posterior às conquistas pautadas na Constituição Cidadã de 1988 houve a tentativa 

da categoria profissional e dos movimentos sociais em aprovar a legislação do Sistema Único 

de Saúde - SUS, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, Estatuto do Idoso, e mais 

recentemente o SUAS, dentre outras. A consagração dessas leis também conferem 

materialidade ao Projeto Profissional do Serviço Social, pelo fato das mesmas representarem a 

luta da categoria profissional e outras organizações sociais na defesa intransigente dos direitos 

dos cidadãos brasileiros. 

 

A consolidação destas políticas é um sinal nítido de que avançamos, apesar dos 

desafios com os quais nos deparamos cotidianamente no momento da operacionalização. Cabe 

frisar que os entraves postos a intervenção profissional, são emanados da atual conjuntura 

capitalista que insiste em mistificar a realidade, transpondo apenas a aparência dos fatos, a 

forma primeira e acessória destes. Somente por meio da mediação é possível desvelar a 

essência do objeto. Destarte, é responsabilidade do assistente social, apreender as 

determinações da realidade e as relações sociais ai existentes, para que no cotidiano de sua 

prática profissional possa captar as mediações ocultas por entre a aparência imediata dos fatos 

e assim, ascender à consciência humano genérica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Dada a lógica intrínseca do capital (de produção coletiva, mas de apropriação pri-

vada riqueza), não se pode pensar em construir uma sociedade mais justa e igualitária dentro 

do sistema capitalista. O capitalismo está caminhando para barbárie e isso foge as rédeas do 

homem, tendo em vista que este é um ciclo contínuo de sua própria autorreprodução. 

 
Desse modo, para Tonet (2009, P.111), o capitalismo pode ser erradicado, mas não 

controlado. “Pode ser erradicado porque, como tudo o que concerne ao ser social, ele também é 

resultado da atividade humana, ou seja, ele não é uma determinação natural. Em resumo, porque 

são os homens que fazem a história”. O autor acrescenta elementos à discussão analisando que as 

formas de controle do capitalismo como a alternativa ao “Estado de Bem- 
 
Estar Social” e ao “socialismo” fracassaram, visto que a preocupação será sempre com o 

aumento do lucro e não com a satisfação das necessidades sociais. 

 

Diante desses aspectos e da nova fase do capital, alguns teóricos pós-modernos 

declararam crise ao projeto societário da Modernidade, como se este já estivesse esgotado todas as 

possibilidades civilizatórias. Adentrando nessas discussões Marcelo Braz também declarou que o 

PEPPSS estaria em crise, essa constatação fomentou a necessidade de discutir essa afirmação, 

adensando a ela elementos que negam uma possível “crise” do Projeto Ético-Político Profissional 

do Serviço Social, visto que estamos cada vez mais produzindo conhecimento crítico em matéria 

de Serviço Social; os nossos instrumentos normativos não sofreram nenhum retrocesso, pelo 

contrário, o fortalecimento da luta da categoria e dos movimentos sociais organizados possibilitou 

novas conquistas, a exemplo, temos a Lei da jornada de trabalho de trinta horas; e, No aspecto 

político-organizativo as entidades representativas da profissão vem se legitimado cada dia mais na 

defesa do projeto profissional. 

 
Destarte, os entraves e desafios colocados pelo capitalismo para concretização dos 

direitos sociais na conjuntura atual não deve fazer com que haja no meio profissional uma 

descrença na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Deve-se, portanto, transpor uma 

análise crítica, afim de que possamos traçar novas estratégias de luta. Seria ingênuo pensar 

que com os objetivos que o PEPSS traça encontraria facilidades para efetivar-se. 

 

Parece que se esqueceu a contradição presente no surgimento do Serviço Social. A 

correlação de forças entre o capitalismo e os trabalhadores perpassam toda a prática do 
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assistente social, nessa relação desigual de poder que tem como produto a exploração social, e 

consequentemente, as diversas expressões da questão social, é que estes profissionais são 

chamados a agir. 

 

Acompanhando o movimento da história social, a prática do assistente social deve 

ser criada e recriada conforme a dinâmica da sociedade. Com certeza precisa-se avançar cada 

dia mais no fortalecimento dos movimentos sociais e da categoria profissional, levantando a 

bandeira na luta coletiva a favor da ampliação da democracia por meio da participação 

popular (controle social) no planejamento, execução e fiscalização das políticas públicas 

como pressuposto para consolidação dos direitos sociais. 

 
Sob esse aspecto, o Conjunto CFESS/CRESS estaria ainda, mantendo uma distância 

da categoria profissional em termos de consolidar mais espaços de discussão sobre as bandeiras de 

luta que compõe a agenda anual do conjunto. Sem dúvida, a representatividade deste órgão tem 

promovido grandes conquistas, mas precisamos ainda de uma maior aproximação, uma 

aproximação mais democrática com a categoria. Atualmente, os eventos promovidos para a 

categoria de assistentes sociais tem tido um elevado custo financeiro em temos de inscrições e 

deslocamento, isso impossibilita que muitos profissionais fiquem a par das discussões mais 

importantes para a profissão. De certo, existe o site do Conselho Federal como também dos 

Conselhos Regionais que publicam as ações destes órgãos, mas talvez, seria o caso, de mantermos 

um contato mais estreito principalmente nos interiores do Brasil. 

 
Deveria haver CRESS Volantes, em que o conselho se aproximasse mais dos 

profissionais para discutir os desafios, limites e possibilidades a respeito da prática profissional, 

bem como construísse estratégias nesses espaços para fomentar discussões teóricas que estão 

sendo sinalizadas em âmbito nacional. Assim, o sentimento coletivo, de estar junto, estaria mais 

presente nos profissionais que não se sentem parte dessa coletividade, até então abstrata. 

 
Assim como são enviados por e-mail alguns informativos para os assistentes sociais 

sobre questões relacionadas à profissão e ao CRESS, poderia ser enviado o relatório e os anais. E 

assim, logo depois que fossem feita as deliberações no Encontro Nacional, cada CRESS se 

responsabilizaria em traçar estratégias regionais atrelado ao que foi deliberado, até mesmo 

colocando o item estratégias da categoria na tabela ao lado das deliberações. Seria possível dessa 

maneira, trabalhar em conformidade com o que o contexto regional explicita por meio de 
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demandas, que podem se deferir de uma região para outra do país, seria um trabalho global, 

mas que também respondesse as especificidades locais e regionais. 

 

Cabe mencionar que, no momento da apresentação deste trabalho, a Professora 

Drª. Jane Claúdia Pedó sinalizou que a proposta anterior corrobora com o que se propõe a 

realizar os NUCRESS - Núcleos de Assistentes Sociais, estes, por sua vez, são conforme o 

CRESS/RS
31

, “espaços de articulação e organização dos Assistentes Sociais que cumprem o 

papel de interiorização, descentralização e democratização da gestão política dos CRESS” e 

caracterizam-se como espaço de: 

 
a) Valorização do Serviço Social;  

 

b) Capacitação dos assistentes sociais;  

 

c) Defesa do projeto ético-político da profissão;  

 

d) Divulgação do CRESS;  

 

e) Representação da categoria, na sua região ou município.  
 
 
 
 

Espaços como este impulsionam os profissionais a saberem fazer leitura da 

conjuntura e críticas ao PEPPSS capazes de constituir formas substantivas de sustentabilidade 

deste. 

 

No que concernem as respostas do Conjunto CFESS/CRESS aos rebatimentos do 

neoliberalismo na Seguridade Social fica evidenciado que a luta por uma seguridade pública 

para além da lógica do seguro contributivo, ainda está no plano ideológico. Apesar da 

disposição em concebê-la [a Seguridade Social] num sentido mais amplo, como projeta a 

Carta de Maceió, as discussões, proposições e recomendações contidas nos relatórios dos 

encontros nacionais do conjunto destacam a proeminência desse sistema como abarcando 

prioritariamente as políticas de saúde, previdência e assistência social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31

 Informativo sobre os NUCRESS, disponível em: http://www.cressrs.org.br/arquivos/jornal/%7BCAD86BFB-
E9B7-4FE8-8DD4-8BE727809FCE%7D_listagem_nucress_nov11.pdf Acesso em 10 de julho de 2014.  
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Por fim, ressalta-se que estrategicamente, a Carta de Maceió apontou algumas 

orientações gerais para tornar a Seguridade Social pública possível no Brasil, com vistas a 

superar essa condição ambígua de possuir uma existência legal/formal. São elas: 

 

1. Manter uma posição firme contra a perspectiva da focalização, denunciando 

publicamente propostas restritivas do acesso aos direitos constituídos; 

 

2. Denunciar o desvio de recursos da Seguridade Social para a sustentação da 

política macroeconômica regressiva do governo federal, a exemplo do PROER
32

, do FEF
33

 e 

do pagamento das dívidas interna e externa, que cresceram exponencialmente para subsidiar 

os especuladores, os grandes beneficiários deste Estado máximo para o capital e mínimo para 

os trabalhadores, enunciado pelo neoliberalismo; 

 

3. Interferir na definição dos orçamentos, junto aos demais atores da sociedade 

civil com compromissos democráticos, no sentido de assegurar recursos para a Seguridade 

Social e que tais recursos sejam de uso exclusivo da mesma; 

 

4. Superar a fragmentação setorial engendrada à revelia do princípio 

constitucional da Seguridade Social, a partir de sua tematização por meio dos eixos da gestão, 

controle social e financiamento e de propostas no sentido da articulação das três políticas; 

 

5. Apontar para um conceito mais amplo de Seguridade Social, que incorpore 

outras políticas sociais, constituindo um verdadeiro padrão de proteção social no Brasil; 

 
6. Manter a inserção nos espaços de controle social, com vistas a assegurar os 

princípios da universalidade, da cidadania, da democracia e da justiça social, obter informações 

relevantes para a luta social e promover a articulação política no âmbito da sociedade civil. A 

intervenção nos Conselhos e Conferências requer a construção dos Fóruns, como objetivo de 

definir as propostas e estratégias do campo democrático e popular nessas instâncias. 

 
7. Desenvolver um trabalho profissional que fortaleça junto aos usuários a noção 

de direito social, e a possibilidade da ação coletiva dos mesmos em sua defesa. 

 
 
 
 
32 O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER foi 
um programa brasileiro implementado no governo Fernando Henrique Cardoso que teve por finalidade a 
recuperação das instituições financeiras que estavam com graves problemas de caixa, o que poderia gerar uma 
crise econômica sistêmica. O programa vigorou até 2001, quando da promulgação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que proibiu aportes de recursos públicos para saneamento do Sistema Financeiro Nacional. 

  

33 O Fórum de Estabilidade Financeira (FEF). 
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Com efeito, todas essas estratégias foram traçadas no 29º Encontro Nacional 

CFESS-CRESS, no ano 2000, em Maceió (AL), por isso a denominação da Carta, e tais 

estratégias encontram-se atuais na luta por uma Seguridade Social pública que de fato 

promova um sistema de proteção social amplo que atenda a todos os sujeitos sociais 

independente de contribuição. Assim sendo, a luta continua e avançar é preciso! 
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ANEXOS 



TABELA A - 29º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2000 – Maceió (AL) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM DELIBERAÇÕES 

GESTÃO 

1.  Fortalecer a luta pela gestão plena das Políticas Públicas  

2.  Intensificar a defesa do SUS e a priorização de ações básicas de saúde - PSF e PACS  

3.  Acompanhar a revisão do Benefício de Prestação Continuada  

4.  Lutar permanentemente pela concessão do BPC e pelo aperfeiçoamento da revisão  

5.  Lutar pela implementação da Política Nacional do Idoso  

6.  Defender a Implementação do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA – contra a redução da idade 
penal  

7.  Lutar pela erradicação do trabalho infantil  

8.  Lutar contra a reestruturação restritiva/privatista da Previdência Social, articulando-a à defesa da 
Seguridade Social Pública.  

9.  Conhecer/construir estratégias de implementação da Política Nacional do Idoso  

10.  Acompanhar a reestruturação da Previdência (estudo, conhecimento), para traçar estratégias de 
resistência contra a privatização  

11.  Inserir na pauta de discussão do Conjunto CFESS/CRESS a preocupação do alto índice do desemprego e 

do fluxo migratório para os grandes centros, considerando como demandas urgentes no cotidiano 
profissional  

12.  Construir ações articuladoras e a formação de redes junto às entidades  

13.  Realizar eventos que discutam, sob a ótica da profissão, a questão agrária e os assentamentos rurais, de 
forma a possibilitar estratégias de inserção profissional  

14.  Lutar pela implementação da Política Nacional de Integração de Pessoa Portadora de Deficiência  

15.  Inserir na agenda de discussão do Conjunto CFESS/CRESS a política de habitação popular  

16.  Lutar permanentemente pela concessão do Benefício de Prestação Continuada e a definição de per capta 
de 01(um) salário mínimo como critério de acesso ao BPC  

17.  Articular as frentes parlamentares da Assistência Social, Previdência, Criança e Adolescente e 
Senadores, para aprovar a legislação que garante o per capta de 01(um) salário mínimo para o acesso ao 
BPC  

18.  Dar amplo conhecimento à Sociedade Civil da proposta legislativa e sua tramitação no Congresso 
Nacional, envolvendo usuários e parceiros na luta para a aprovação do per capta de 01(um) salário 
mínimo para o acesso ao BPC.  

19.  Garantir a participação do Conjunto CFESS/CRESS no Seminário de avaliação da revisão do BPC.  

20.  Mapear e estabelecer parcerias com todas as entidades e instituições que geram e divulgam informações 
sobre a gestão das políticas setoriais  

21.  Estimular a participação dos profissionais em posições estratégicas na gestão das políticas públicas  

22.  Articular com os fóruns gestores, trabalhadores e usuários para a formulação e implementação de 
projetos de capacitação nas áreas das políticas sociais, imprimindo direção social do projeto ético-
político profissional  

23.  Construir canais de informação permanentes para a categoria  

24.  Efetivar capacitação em gestão das políticas setoriais.  

25.  Fortalecer a luta em defesa do Serviço Social do INSS  

26.  Incluir a discussão do Serviço Social da Previdência na agenda cotidiana dos CRESS  

27.  Divulgação do Anteprojeto de Lei sobre mudança do cargo de Assistente Social do INSS para Técnico 
Previdenciário  

28.  Ampliar a participação dos(as) Assistentes Sociais do INSS nas Comissões de Seguridade Social dos 

CRESS  

29.  Articular com frentes parlamentares, Sindicatos dos Previdenciários e FENASPS  

30.  Levantamento de como está a tramitação do anteprojeto na Câmara  

31.  Ampla Divulgação da Ação Civil Pública/CFESS contra exclusão do Serviço Social da nova estrutura da 
Previdência Social  

32.  Levantamento pelo CFESS, via CRESS, dos Programas e Projetos implementados pelo Serviço Social 

nas Gerências Executivas do INSS  

33.  Sobre as atribuições do Serviço Social no INSS:  
- Encaminhar proposta final ao CFESS, via CRESS, ao Sindicato dos Previdenciários e FENASPS;  
- Desenvolver discussão em torno da prática profissional do Serviço Social nos postos transformados do 
INSS e no que se refere ao espaço físico disponibilizado. 

CONTROLE SOCIAL 

34.  Estimular e apoiar a criação de frentes parlamentares de defesa da Seguridade Social em todas as esferas 
de poder  

35.  Identificar e destacar as contradições no que se refere aos conceitos de controle social  

36.  Reafirmar que os Conselhos de direito/políticas têm o poder legítimo de exercer o controle social, 
fundamental na execução das políticas públicas  



37.  Implantar o Observatório de Assistência Social - OBSAS, para divulgar e acompanhar o processo de 
implantação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS em todo o país, como ação estratégica do 

Fórum Nacional de Assistência Social.  

38.  Discutir a natureza diversificada dos Conselhos de Políticas Públicas, identificando a interface de forma 
articulada  

39.  Fortalecer os Fóruns de Políticas Públicas, Conferências, Conselhos.  

40.  Lutar pelo deslocamento da gestão do regime de previdência da esfera estatal para a esfera dos 
contribuintes, propiciando mais participação do usuário.  

41.  Defender o modelo Descentralizado e Participativo para a área da previdência social com a criação de 
conselhos nas três esferas do poder.  

42.  Aprofundar e criar instrumentos facilitadores da interface entre as políticas publicas  

43.  Estimular a articulação de todos os conselhos, buscando uma maior integração das questões das políticas 
públicas.  

44.  Criar instâncias, nos CRESS, que reúnam Assistentes Sociais que fazem sua representação nos 

Conselhos de Direito e de Políticas Públicas, que garantam uma perspectiva de integração das diversas 
áreas das políticas sociais, construindo uma agenda de discussão e encaminhamentos inter-conselhos 
para a categoria profissional. Por exemplo: Fórum de Controle Social ou comissão de seguridade social  

45.  Garantir eleição democrática da presidência dos Conselhos, que se realize entre os pares mantendo uma 
alternância do poder  

46.  Instrumentalizar as práticas dos conselheiros que atuam nas instâncias de participação popular das 
políticas públicas, para reconstruir a concepção de controle social e representação, contribuindo na 

construção de uma cultura hegemônica sobre o exercício do poder popular.  

47.  Estabelecer elementos estratégicos que imprimam uma ação que avance na representação propositiva  

48.  Ampliar as relações de parceria entre os CRESS e entidades(Ministério Público, CUT, ABONG, 
Universidades, Poder Legislativo, Tribunal de Justiça) para a formação de conselheiros(as) fomentando o 
processo de capacitação na utilização dos aparatos jurídicos legais  

49.  Realizar assembléias para aproximar de forma orgânica os Conselhos de Representação e as bases 

populares.  

50.  Propor maior função de controle social pelo conjunto CFESS/CRESS, no financiamento das políticas 
sociais  

51.  Investir na capacitação técnico-política continuada dos representantes do CRESS com assento nos 
conselhos de políticas públicas e nas diversas instâncias de defesa dessas políticas, levando essa 
capacitação para os municípios do interior  

52.  Promover as articulações orgânicas entre os CRESS e outros conselhos de categoria na esfera das 
políticas públicas  

53.  Publicizar para a sociedade a existência de instâncias de controle social dando visibilidade às suas 
deliberações  

54.  Destacar o papel dos CRESS como articuladores e promotores de discussões com a sociedade Civil e 
com os seus representantes nos Conselhos 

55.  Manter os Encontros de Seguridade Social, contribuindo assim para a garantia do controle social  

56.  Definir e adotar estratégias políticas que possibilitem a participação dos(as) conselheiros(as) nas 
instâncias de controle social de forma comprometida com o Projeto de defesa das políticas publicas. 
Particularmente, a respeito desse ponto propõe-se:  
- Que os representantes dos CRESS junto aos Conselhos não ocupem cargo de confiança na fonte 
empregadora.  
- A inserção dos(as) Assistentes sociais integrantes de fóruns e conselhos na comissão de 
seguridade/políticas públicas dos CRESS  

FINANCIAMENTO 

57.  Lutar permanentemente na defesa do financiamento da Seguridade Social  

58.  Lutar pela regulamentação das fontes de financiamento da Seguridade Social e pela definição de 
percentual para as três políticas que a compõem  

59.  Trabalhar na formulação de propostas concretas articuladas coletivamente com outras frentes e entidades, 

a exemplo das frentes parlamentares, INESC etc. a partir de referenciais técnicos.  

60.  Acompanhar junto às Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais a elaboração dos orçamentos 
(Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, LOA) e prestação de contas, tendo em 
vista assegurar recursos para a Seguridade Social.  

61.  Incluir no âmbito estadual e federal as discussões sobre critérios de partilha (assunto já incluído na 
Agenda do Fórum Nacional de Assistência Social), iniciando-se por um estudo sobre a pobreza, 
exclusão, mínimos sociais e critérios de partilha, no Conjunto CFESS/CRESS.  

62.  Adotar a estratégia de capacitação e acompanhamento do processo de elaboração dos orçamentos desde o 
início, articulando as bancadas parlamentares, verificando prazos de tramitação de documentos  

63.  Estabelecer como prioridade no Conjunto CFESS/CRESS a capacitação sobre financiamento da 
Seguridade  

64.  Realizar encontros de capacitação sobre orçamento público, troca de experiências e informações sobre 
fontes e formas de financiamento da Seguridade Social para intervenção qualificada de representantes 

dos CRESS nos Conselhos de políticas públicas e fóruns (a exemplo do CRESS RS), estabelecendo-se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,ainda, estratégias de mobilização em conjunto com outras organizações e articulação com conselhos de 
outras profissões.  

65.  Socializar com a categoria as informações que o CFESS já vem disponibilizando  

66.  Estimular o treinamento de conselheiros(as) por iniciativa dos próprios Conselhos de Direitos, 
especialmente, no que toca a orçamentos e tributos  

67.  Incluir na discussão sobre orçamento das políticas públicas destinação de recursos para capacitação de 
conselheiros(as) sobe o financiamento. Os CRESS devem montar projetos de capacitação.  

68.  Pressionar e sugerir a inclusão da capacitação em orçamento patrocinados pelos empregadores dos 

profissionais  

69.  Exercitar o planejamento orçamentário dos CRESS como espaço para entender o orçamento público  

70.  Defesa das políticas públicas e da democracia, afirmando a Seguridade Social pública, universal e de 
qualidade com dotação orçamentária e controle social  

71.  Articulação com entidades parceiras (ABEPSS, ENESSO, CUT, ABONG), tendo em vista a luta na 
defesa da Seguridade, o que inclui a participação na construção de fóruns setoriais (DCA, Assistência 

Social, Trabalhadores da Saúde, Movimento SOS-SUS, entre outros)  

72.  Publicização dos posicionamentos ético-políticos da categoria sobre a questão social e a Seguridade 
Social na América Latina e no mundo, ao lado do Comitê Mercosul e da FITS e outras entidades como a 
ALAETS e a Coordenadoria para a América Central e Caribe  

73.  Defesa da anistia da dívida pública com transferência desses recursos para a área social  

74.  Acompanhamento dos Projetos de Lei referentes à Seguridade Social  

75.  Articular e pressionar as bancadas de senadores, deputados federais e estaduais pela aprovação da PEC- 
169, que garante o financiamento para a saúde, em tramitação no Congresso.  

 



 

TABELA B - 30º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2001 – Belo Horizonte (MG) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM DELIBERAÇÕES 

Encaminhamentos para a Conferência Nacional de Assistência Social: 

GESTÃO 

1.  Posição contrária à substituição de equipes técnicas pelo voluntariado na política de Assistência Social;  

2.  Investimento continuado em capacitação e qualificação dos trabalhadores da área;  

3.  Construção de sistemas de monitoramento e avaliação da gestão e rede de atendimento das políticas 
sociais públicas, com padrões mínimos de qualidade;  

4.  Recusa de programas e projetos do MPAS, de caráter focalista e pontual em respeito aos Planos 
Municipais e em consonância com os pressupostos da descentralização prevista em lei;  

FINANCIAMENTO 

5.  Implementação da capacitação dos Conselheiros, nas três esferas de governo, qualificando-as para a 
aprovação do orçamento e o acompanhamento de sua aplicação social;  

6.  Efetivação da descentralização política e administrativa dos recursos, permitindo a autonomia de cada 
município, de acordo com seu plano de atuação nas políticas sociais (adotar critérios de partilha de forma 
a superar práticas conservadoras e clientelistas) ;  

7.  Implementação do comando único das ações, afim de garantir o controle social do orçamento; 

8.  Estabelecimento de um percentual mínimo do orçamento para a Assistência Social, garantindo o seu 
repasse e sua aplicabilidade;  

CONTROLE SOCIAL 

9.  Que os fundos de Assistência Social nas três esferas de governo contemplem recursos para capacitação 
continuada dos Conselheiros, considerando-se dois eixos:  
a) um conceitual, trabalhando categorias como: Estado, sociedade, parcerias, público e privado etc.  
b) outro que trabalhe mecanismos de monitoramento, avaliação e controle orçamentário, legislação 

social, que viabilize o efetivo exercício das suas funções de Conselheiros.  

10.  Consideração, no processo de capacitação continuada da natureza e demandas de cada segmento 
representado: prestadores, representantes de usuários e trabalhadores do setor;  

11.  Garantia da participação dos fóruns (onde houver), no planejamento do programa de capacitação 
continuada.  

12.  Dotação de infra-estrutura necessária ao funcionamento: sede, recursos materiais e humanos.  

13.  Promoção da visibilidade das ações e papel dos Conselhos, garantindo ampla divulgação das suas 
deliberações e a criação de material didático-pedagógico como: cartilhas, folderes, cartazes alusivos à 
política de assistência social.  

14.  Promoção de discussões que permitam definir melhor o entendimento que se tem de segmentos - 
representações de usuários, trabalhadores do setor, prestadores de serviços - estabelecendo parâmetros 
para revisão do artigo da LOAS referente à composição dos Conselhos.  

15.  Estimulo à organização e a qualificação dos fóruns populares como instâncias autônomas de controle 

social.  

16.  Criação de mecanismos para ampliar o acesso ao benefício de prestação continuada, dentre os quais: a 
elevação da per capita, critérios de avaliação médico-pericial e conceito de família, que hoje restringem 
direitos.  
Estratégia: mobilização nacional pelo CFESS para a aprovação do projeto de lei do Deputado Paim, até a 
realização da Conferência Nacional de Assistência Social; 

17.  Que o processo de revisão do BPC respeite os indicadores, as diretrizes e os princípios contidos na 
LOAS e considere as funções da política (promoção, proteção, inserção e prevenção). 

18.  Que haja ampla divulgação dos resultados do processo de revisão: número de benefícios mantidos, 
número de exclusões, em termos percentuais em relação ao universo dos beneficiários além dos dados 
obtidos sobre as condições de vida das famílias (avaliação sócio - econômica).  

19.  Que haja ampla divulgação dos estudos já efetivados (ou em curso) sobre critérios de partilha, benefícios 
eventuais, dentre outros.  

20.  Definição de indicadores a serem utilizados como parâmetros para conceituar e estabelecer mínimos 
sociais, divulgando os estudos sobre o tema.  

21.  Consideração do parecer social para efeito de concessão do BPC; 

Encaminhamentos para a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente: 

GESTÃO 

22.  Que os gestores garantam orçamento para a capacitação de Conselheiros e Recursos Humanos de 
Programas/Projetos de atendimento à Criança e ao Adolescente; 

23.  Que seja aprovado o documento de contribuição do conjunto CFESS/CRESS nas Conferências 
municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

24.  Investimento na efetiva implementação das medidas sócio-educativas previstas no ECA. 

25.  Mobilização da sociedade para a não redução da idade penal. 



26.  Garantia de que os Conselhos exerçam seu papel deliberativo no plano orçamentário, bem como, 
controlador da aplicação dos recursos. 

27.  Garantia de publicidade do orçamento das políticas públicas e da sua aplicação. 

28.  Garantia da primazia do Estado no financiamento e controle da qualidade dos serviços prestados. 

CONTROLE SOCIAL 

29.  Discussão do papel, função e caráter dos Conselhos Tutelares, buscando seu fortalecimento para 
cumprimento do ECA. 

Encaminhamentos para a Agenda do Conjunto: 

GESTÃO 

Quanto a Revisão do BPC: 

30.  Elaboração de documentos com orientações aos profissionais e Instituições sobre as revisões; 

31.  Participação dos CRESS nas capacitações promovidas pelas entidades coordenadoras nos Estados; 

32.  Fiscalização quanto à situação de registro no Conselho dos profissionais envolvidos na revisão; 

33.  Ampliação da discussão do BPC em todos seus aspectos, inclusive, na alteração da forma como está 
sendo realizado (monitoramento). 

34.  Investimento dos Regionais no levantamento de dados sobre os resultados da revisão do BPC já feita, e 
seus impactos na perspectiva de inclusão de novos grupos a tempo de subsidiar a Conferência Nacional 
de Assistência Social/2001. 

Quanto a Previdência Social 

35.  Discussão do avanço do desmonte do Serviço Social na Previdência Social no que se refere a fragilização 
e extinção de alguns instrumentos de trabalho, tais como: parecer social e recurso assistencial. 

36.  Garantia, na agenda do CFESS, da discussão do trabalho dos Assistentes Sociais no INSS, por meio da 
constituição de comissão de acompanhamento do processo de reestruturação da Previdência Social, 
particularmente no que tange ao Serviço Social na estrutura institucional, em âmbito estadual e nacional, 
considerando o Memorando Circular Nº 40 de 15/08/01, emitido pela Diretoria de Benefício aos gerentes 

executivos, chefes de divisões e de serviços de benefícios; 

37.  Socialização junto aos CRESS dos encaminhamentos dados à ação civil pública movida pelo conjunto 
contra a extinção do Serviço Social na Previdência Social; 

38.  Esclarecimento quanto à postura técnica e política do profissional em relação ao objetivo do curso de 
formadores das informações previdenciárias. 

39.  Articular uma reunião nacional com representantes da Previdência Social, no início de outubro, com o 

objetivo de traçar estratégias para enfrentar o desmonte do Serviço Social no INSS. 

40.  Garantia pelo CFESS da presença de um assistente social por região do país e cada Regional, em 
articulação com outras instituições, viabilizaria a representação do Estado. 

41.  Garantir na reunião nacional as presenças de Ana Cartaxo e de Socorro Cabral. 

42.  Aprovado o documento sobre a atual situação do serviço social no INSS, lido na plenária final e colocado 
em anexo. 

Quanto à Saúde: 

43.  Definição de estratégias de operacionalização do conceito de humanização, defendido pelo Conjunto 
CFESS/CRESS, adotado na política de saúde; 

44.  Acompanhamento do trabalho legislativo, mobilizando os parlamentares na luta pela inclusão da 
residência em Serviço Social no âmbito da saúde; 

45.  Implementação do investimento do conjunto na busca de estratégia de inserção do Assistente Social no 

programa, por intermédio dos Conselhos de Saúde e do Legislativo; 

46.  Criação de estratégias de gestão, à semelhança dos consórcios regionais e ou pólos de referência nos 
Estados e Municípios, de modo a organizar os serviços de saúde, garantindo, na localidade, a assistência 
aos usuários nos níveis primário, secundário e terciário; 

FINANCIAMENTO 

47.  Luta pela inclusão da discussão sobre questão social nos orçamentos participativos; 

48.  Luta pela incorporação da taxa TOBIN como uma referência de obtenção de recursos para a seguridade 
social; 

49.  Garantia de inclusão, da representação das entidades da Sociedade Civil Organizada no processo do 
orçamento participativo, de modo que a representação, também, seja do sujeito coletivo e não apenas 
individual;  

50.  Implementação da discussão sobre a fiscalização das Instituições de Assistência, com fins de tributação; 

51.  Luta pelo fim das isenções fiscais para as entidades filantrópicas vinculadas às empresas de grande porte; 

52.  Reafirmação o compromisso com a capacitação da representação do Conjunto CFESS/CRESS em 
financiamento de política públicas, identificando possíveis parcerias para a realização de cursos; 

53.  Implementação das deliberações do XIX Encontro Nacional - Alagoas, relativas ao financiamento de 
políticas públicas; 

54.  Inserção periódica na home-page do CFESS, em espaço próprio, informações sobre elaboração LDO, 

PPA, e execução orçamentária, em nível Federal. 

CONTROLE SOCIAL 

55.  Manutenção da agenda e garantia da presença qualificada da categoria nos espaços de discussão e 
exercício do controle social, incluindo conferências e os diversos conselhos; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  Defender a realização das conferências como espaço propositivo e deliberativo; 

57.  Garantir a presença dos CRESS, nas conferências; 

58.  A inserção do Conjunto nas conferências das Políticas de Seguridade Social, participando da organização 
e acompanhamento, proferindo palestras, articulando a capacitação dos Assistentes Social;  

59.  Acompanhamento quanto ao cumprimento das deliberações das conferências, recorrendo ao Ministério 
Público, se necessário. Incluir esta preocupação nas capacitações e conferências;  

60.  Criação de indicadores sociais capazes de possibilitar a aferição de resultados e favorecer o controle 
social a fim de subsidiar as agendas sociais;  

61.  Criação de mecanismo de controle das ações do 3º setor, subordinando-as às políticas Municipais, 
Estaduais e Federais de Assistência Social, a partir da ação dos respectivos Conselhos;  

62.  Investimento na efetivação do controle social da Previdência Social, defendendo seu caráter paritário e 
deliberativo;  

63.  Fortalecimento da luta pela defesa do espaço do Serviço Social na Previdência Social;  

64.  Estabelecimento de Fórum de conselhos, (Federais e Regionais), das diversas categorias Profissionais 
que lidam com as questões sociais;  

65.  Envolvimento da categoria na discussão da Seguridade Social pública como rede de proteção, tendo em 
vista a formação de quadros para ocupação dos espaços de controle social; 

66.  Fortalecimento e/ ou implantação da comissão de seguridade Social nos Regionais com participação, 
como membro nato, dos representantes do CRESS nos espaços de controle social;  

67.  Reafirmação do compromisso do Conjunto com a rearticulação dos fóruns de defesa das políticas 
públicas;  

68.  Mapeamento das Conferências Municipais e Estaduais de Assistências Sociais, da Criança e Adolescente 
e de Saúde, tendo em vista a elaboração de um quadro/panorama nacional, que subsidie a nossa 
representação nas Conferências Nacionais;  

69.  Articulações no sentido de garantir que os representantes dos Regionais nos Conselhos de Saúde sejam 
incluídos nos 70% dos conselheiros que serão capacitados conforme deliberado pelo CNS, garantindo o 

critério da paridade na indicação;  

70.  Aprofundamento da discussão sobre as implicações da natureza jurídica dos conselhos de classe, para o 
pleito deles, nos espaços de representação em conselhos de defesa de políticas públicas;  

71.  Discussão de alternativas para ampliar a participação da categoria nas comissões temática dos Regionais;  

72.  Criação de estratégias de fortalecimento da sociedade civil junto aos Conselhos de Políticas Públicas;  

73.  Estudo sobre a criação de um Fórum Nacional de Políticas Sociais Públicas;  

74.  Articulação com as unidades de ensino para representação nos conselhos de política pública, bem como 
para estabelecimento de parcerias para a realização de cursos de capacitação em financiamento das 
políticas. 

 



TABELA C - 31º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2002 – Brasília (DF) 

SEGURIDADE SOCIAL 

 
CONCEPÇÃO: 
Defender enfaticamente o conceito de Seguridade Social indicado pelo conjunto CFESS/CRESS englobando o 
conjunto das políticas que assegurem a proteção social dos indivíduos. Essa deve ser com cobertura universal, 
financiamento e controle social, reconhecendo o estatuto da cidadania. 

 

ITEM DELIBERAÇÕES 

GESTÃO SOCIAL 

1.  Construir ação nacional sobre o tema Serviço Social na Educação, com acompanhamento sistemático 
pelo CFESS, mapeando as discussões, a atuação profissional e concretizações nessa área, a partir de 
dados e considerações enviados pelos Regionais. 

2.  Interface com Fiscalização – eixo II  
Utilizar, no âmbito dos CRESS’s, os mecanismos legais para cumprir as legislações aprovadas (leis e 

decretos) de inserção da(o) assistente social na política de educação. 

3.  Interface com Fiscalização – eixo II  

 Intensificar o debate da atuação do Serviço Social na Educação 

4.  Interface com Fiscalização – eixo II  

 Aprofundar a discussão sobre o caráter e a metodologia de implantação dos programas sociais do 
Governo Federal, em especial os do Programa Bolsa-Escola.  

5.  Interface com Fiscalização – eixo II  

 Construir uma ação nacional sobre o tema “Serviço Social na Saúde” a partir de acompanhamento 
sistemático pelo CFESS, mapeando as discussões, a atuação profissional e concretizações nessa área, a 
partir de dados e considerações enviados pelos Regionais.  

6.  Propor um levantamento, pelo CFESS, referente ao quadro nacional de inserção do assistente social no 
programa Saúde da Família. 

7.  Discutir amplamente o Programa de Saúde da Família, afirmando os princípios do SUS, travando luta 
nacional pela inserção da(o) Assistente Social na equipe mínima preconizada pelo Ministério da Saúde. 

8.  Retomar as articulações da categoria com relação ao desmonte do Serviço Social do INSS, mantendo as 
representações dos Estados. 

9.  Retomada de mobilização das(os) Assistentes Sociais da Previdência, com: 
a) Reunião Nacional com representantes regionais e representantes da CUT/CNTSS/FENASPS e 
SINDSPREV; 
b) realização de dossiê sobre o desmonte do Serviço Social no INSS; 
c) associar a defesa do Serviço Social na Previdência à lógica do seguro social que passa a prevalecer; 
d) lançamento de cartazes e folder sobre a importância do Serviço Social na Previdência como forma de 
divulgação e fortalecimento junto aos usuários. 

10.  Realizar encontros estaduais anuais para debater o Serviço Social na Previdência.  

11.  Realizar oficinas de Políticas de Saúde e Previdência.  

12.  Realizar, através do conjunto CFESS/ CRESS, estudo aprofundado das propostas da Seguridade, 
deliberado no último encontro do conjunto, na perspectiva de constituir estratégias unificadas para sua 
operacionalização. 

13.  Construir ação nacional sobre o tema “Serviço Social na área sócio-jurídica”, a partir do 

acompanhamento sistemático pelo CFESS, mapeando as discussões, a atuação profissional e 
concretizações nessa área, a partir de dados e considerações enviadas pelos Regionais. 

14.  Promover em parceria CRESS / Escolas de Serviço Social / Universidades Públicas, cursos de extensão e 
especialização para a categoria nas áreas de estudo de criminalidade, família, criança e adolescente, 
execução de pena de prisão, penas alternativas e medidas sócio-educativas, saúde, metodologia 
participativa. 

15.  Retomar, através do CFESS, os encaminhamentos sobre residência em Serviço Social. 

16.  Garantir a socialização e a divulgação dos documentos e informações, de modo permanente e 
sistemático. 

17.  Socializar com os Regionais o documento elaborado para o FENTAS ilustrando as atribuições do 
Assistente Social na área da Saúde. 

CONTROLE SOCIAL 

18.  Promover anualmente Mostra de Seguridade Social para troca de experiências. 

19.  Criar mecanismos de articulação de representantes da sociedade civil em Conselhos de Políticas Públicas 
com os Conselhos Regionais de Serviço Social e Fóruns. 

20.  Realizar seminários de capacitação dos representantes dos CRESS’s e assistentes sociais que integram 
Conselhos de Políticas Públicas. 

21.  Utilização do Siscafw e demais instrumentos de fiscalização no mapeamento dos profissionais nas 
diferentes áreas de atuação. 



22.  Fortalecer as parcerias com entidades de defesa dos interesses populares, com os movimentos sociais e 
com o Ministério Público. 

23.  Construir instrumentos para mapear a representação de Assistentes Sociais em Conselhos de Políticas 
Públicas e mecanismos de aproximações dos profissionais na apreensão do Projeto Ético Político. 

24.  Aprofundar as discussões sobre a caracterização do usuário da Assistência Social e sobre quem são os 
seus representantes nos conselhos de assistência social. 

25.  Reunião periódica com as representações dos CRESS’s nos conselhos e fóruns. 

26.  Organizar uma listagem nacional com nomes e contatos das representações dos CRESS’s e CFESS nos 

conselhos e fóruns de políticas públicas para ser socializada entre os conselheiros e facilitar a articulação. 

27.  Dar visibilidade às ações de defesa da política de Seguridade Social. 

28.  Capacitação para conduzir a discussão a respeito de benefícios eventuais. 

29.  Dar visibilidade à assistência social enquanto política pública de direito. 

30.  Efetivar a sistematização da participação das representações (via relatórios) e socializá-la nas plenárias 

das comissões e/ou plenos. 

31.  Intensificar a participação do conjunto CFESS/CRESS no debate da reforma psiquiátrica e na luta 
antimanicomial. 

32.  Intensificar e fortalecer a intervenção do Conjunto CFESS/CRESS nas lutas referentes à saúde com base 
nas deliberações da XI Conferência Nacional de Saúde, principalmente a Política de Recursos Humanos 
(NOB/RH). 

33.  Ampliar a participação do Conjunto CFESS/CRESS na discussão do Projeto de Lei 025/2002, que atribui 
a exclusividade dos serviços de saúde à medicina. 

34.  Aprofundar as interfaces entre a política de assistência social e a política da criança e do adolescente, 
destacando o papel da família. 

35.  Construir estratégias para o fortalecimento dos Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do 
Adolescente, das frentes de defesa e do SIPIA. 

FINANCIAMENTO 

36.  Fazer gestões junto ao CNAS para que os programas e serviços apontados nos planos estaduais de 
assistência social recebam financiamento da SEAS, invertendo a lógica atual. 

37.  Pautar no Conjunto CFESS/ CRESS discussões sobre orçamento participativo: Como democracia direta 
ou como representativa? O que queremos (natureza)?; Relações entre decisões dos orçamentos 
participativos com colegiados de políticas públicas. 

38.  Incluir na pauta de formação do CFESS a capacitação da(o) Assistente Social em orçamento público, 

tendo em vista seu controle social. 

RECOMENDAÇÕES 

01. Realizar, nos Encontros Descentralizados, discussões das propostas, observando a viabilidade política e 
financeira, prazos e responsáveis pela execução das mesmas. Fazer um acompanhamento da execução e 
do cumprimento das propostas. 

02.  Fortalecer a luta pelo direito à cidade a partir dos Fóruns Estaduais, Regionais e Nacional de política 

urbana. 

03. Contribuir na divulgação e na articulação para implementação do “Pacto pela Paz”. 

OUTRAS DEMANDAS 

.01. Ampliar a luta pela manutenção da natureza jurídica pública dos Conselhos Profissionais defendendo a 
rejeição da Proposta de Emenda Constitucional 328/2001, do Deputado Federal Pedro Henry, que propõe 
sua alteração, articulando-se com outros Conselhos Profissionais. 

02. Solicitar audiência com o Ministro de Estado da Fazenda para alteração da Medida Provisória que 
inviabiliza a aplicação dos recursos dos Conselhos Profissionais no mercado financeiro. 

03. Criar grupo de trabalho no Encontro Nacional CFESS/CRESS – setembro/2002, composto por membros 
do Conjunto CFESS/CRESS e assessoria jurídica, para elaboração de proposta de alteração estatutária 
regimental do Conjunto, a ser apresentada até o Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2003. 

04. Intensificar a participação das(os) articuladoras(es) regionais do CFESS nas atividades desenvolvidas 

pelos CRESS´s. 

05. Intensificar articulação com a CUT, confederações e federações de trabalho por ramo de produção na 
defesa dos sindicatos por ramo de atividade. 

06. Trabalhar importância de filiação sindical da categoria no seu ramo de atividade, desde o ato de inscrição 
nos Conselhos. 

07. Intensificar articulação do Conjunto CFESS/ CRESS com a CNTSS no sentido de estimular a construção 

sindical por ramo de atividade. 

08. Afirmar, com ênfase, a importância dos CRESS’s participarem da construção da organização sindical, 
pois há um rebatimento direto na prática profissional e na qualidade do trabalho. 

09. Envolver os estudantes nas propostas de ação dos CRESS’s, visando a formação de vínculo futuro com o 
Conselho, prevenindo distanciamento e o não engajamento da categoria nas lutas de seu órgão de 
representação. 

10. Criar, no âmbito dos CRESS’s, uma comissão para, junto com sua assessoria jurídica, elaborar e 

apresentar propostas de alteração ao Código Eleitoral em vigor. Essas propostas deverão ser remetidas até 
15/01/2003 para que uma Comissão Nacional possa estudar a viabilidade jurídica e política das mesmas 
e, também, apresentar propostas de inclusão para serem submetidas à apreciação do XXXII Encontro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional CFESS/CRESS. 

11. Quanto aos representantes da Comissão Especial de análise das contas do CFESS: 

 Foram eleitos no XXXI Encontro Nacional os seguintes Estados, que deverão indicar suas(seus) 
representantes: Pará (Região Norte), Piauí (Região Nordeste), Rio de Janeiro (Região Sudeste), Rio 
Grande do Sul (Região Sul) e Brasília (Região Centro-Oeste). 

12. Quanto à realização dos eventos nacionais durante a atual gestão do CFESS: Foram aprovadas as 
seguintes localidades: 
a) Encontro Nacional CFESS/CRESS 2003: Salvador (BA); 
b) Encontro Nacional CFESS/CRESS 2004: Curitiba (PR); 

c) 11º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (2004) e III Encontro Nacional de Serviço Social e 
Seguridade (tais eventos serão realizados no mesmo local, um em seguida ao outro): Fortaleza (CE). 

13. Levantar situação sindical dos profissionais na esfera Nacional e Estadual. 

14. Capacitar as(os) profissionais de Serviço Social no interior da temática do trabalho e suas transformações, 
localizando o Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho. 

15. Aprofundar o debate no conjunto CFESS/CRESS sobre a organização política da categoria, a partir de 

etapas preparatórias Regionais que resultem num Encontro Nacional em 2003. 

 



TABELA D - 32º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2003 – Salvador (BA) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM DELIBERAÇÕES 

1.  Estabelecer critérios de indicação das representações do conjunto nos espaços de controle social. 

2.  “Mapear” a representação do conjunto e criar mecanismos de articulação dos representantes dos CRESS 
nos conselhos e Fóruns de políticas públicas. 

3.  Elaborar instrumentais para monitorar o acompanhamento das representações nas diversas instâncias. 

Criar mecanismos de socialização das informações, para propiciar articulação das representações dos 
conselheiros do CRESS e CFESS nos espaços dos Conselhos e Fóruns. 

4.  Fortalecer /retomar os Fóruns de Políticas Públicas como espaços de fortalecimento da sociedade civil, 
no âmbito estadual, inclusive promovendo momentos de integração entre os diversos conselhos. 

5.  Avaliar a participação dos CRESS nos conselhos de Políticas Públicas e de defesa de direitos, 
articulando-a com as comissões temáticas do conjunto. 

6.  Aprofundar a discussão sobre a caracterização do usuário da Assistência Social e sobre quem o 

representa nos Conselhos de Assistência Social. 

7.  Garantir a abertura de discussão sobre a legitimidade dos Conselhos de Fiscalização Profissional na 
representação dos trabalhadores. 

8.  Desenvolver ações com os movimentos populares e conselhos de políticas no sentido de defender a 
garantia de orçamento próprio para execução das políticas públicas, nas três esferas de governo. 

9.  Acompanhar o Programa Fome Zero, articulando com outros segmentos, afirmando a concepção de rede 

protetora de combate à fome, articulada ao conjunto de políticas sociais. 

10.  Contribuir no processo de capacitação dos conselheiros da sociedade civil para o exercício do controle 
social. 

11.  Fortalecer e/ou promover articulações de fóruns locais para discussão sobre o ato médico com os 
Conselhos das Profissões de Saúde, sensibilizando a categoria e dando publicidade às ações do conjunto, 
em contraposição ao Projeto de Lei 025/02, que define o Ato Médico. 

12.  Estabelecer agenda de discussão do Serviço Social no Programa Saúde da Família/ PSF com Ministério 
de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais, Movimentos Sociais, etc. 
Propor mecanismos de inclusão do assistente social na Legislação que prevê a equipe mínima do PSF. 
Fazer levantamento do quadro nacional da inserção de assistentes sociais, articulada pelo CFESS. 
Divulgar posicionamento do CFESS e CRESS junto ao MS e Secretarias estaduais e municipais. 

13.  Reafirmar as propostas do Seminário de Serviço Social na Previdência, em continuidade à luta pela 
revitalização do Serviço Social do INSS. Continuar a desenvolver atividades para consolidar as 

conquistas já alcançadas, tais como: realização de concurso público para assistente social, garantia de 
recursos para benefícios sociais, abertura de campo de estágio remunerado. 

14.  Defender a presença do profissional de Serviço Social no planejamento e execução dos programas e 
projetos de Políticas Sociais Públicas. 

15.  Elaborar um relatório a ser organizado pelo CFESS, informando sobre o andamento da discussão no 
legislativo, referente à inserção do assistente social na área da educação e estimular essa discussão nos 
CRESS. Pressionar para a aprovação do projeto de lei e mapear as experiências e leis existentes no Brasil 

sobre o Serviço Social na área de educação. Participação do conjunto CFESS/CRESS nos conselhos de 
educação nas instâncias federal, estadual e municipal; 

RECOMENDAÇÕES GERAIS DO CONJUNTO CFESS/CRESS PARA AS ÁREAS DE SEGURIDADE 

SOCIAL E CRIANÇA E ADOLESCENTE: 

01. Criar e/ou fortalecer as comissões de seguridade social/ políticas sociais públicas nos CRESS. 

02. Utilizar as reuniões das Comissões de Seguridade e do Pleno como espaço de mobilização e qualificação 

da participação nos Conselhos de Direito e Fóruns, buscando inclusive a colaboração de profissionais que 
sejam referência em temáticas específicas, a exemplo de: ato médico, reforma da Previdência, BPC, Fome 
Zero, não redução da idade penal, entre outros; Manter periodicidade das reuniões. 

03. Realizar eventos que oportunizem a capacitação de profissionais que representam a categoria nos 
conselhos paritários, bem como daqueles que representam o conjunto CFESS/ CRESS, na perspectiva de 
qualificar suas intervenções. Sugere-se, ainda, parcerias com Unidades de Ensino e outras entidades que 
atuam em espaços de defesa das políticas públicas. 

04. Contribuir na discussão conceitual para a definição dos seguintes temários: caracterização dos usuários da 
política de assistência social, filantropia, terceiro setor, mediação familiar, dando visibilidade ao 
posicionamento político do conjunto CFESS/CRESS. 

05. Defender a presença do profissional de Serviço Social no planejamento e execução dos programas e 
projetos de Políticas Sociais Públicas. 

06. Acompanhar a discussão sobre o controle social da Previdência Social, por meio da reativação dos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais de Previdência Social, de caráter paritário (quadripartite) e 

com conselheiros qualificados; 

07. Aprofundar o estudo e promover discussão sobre a inserção, papel e função do parecer social no processo 
de autorização do TFD/ Tratamento Fora de Domicilio, fundamentado em prévio estudo sócio/ econômico 
pelo assistente social. O parecer viria somar com a autorização médica, visando agilizar e priorizar os 



processos de TFD, hoje sujeitos a ingerência de políticos. 

08. Realizar gestões (CFESS) junto ao CNAS, na luta pela regulamentação dos benefícios eventuais no 

campo das políticas públicas. 

09. Participar (conjunto CFESS/CRESS) do debate sobre a reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial; 

10. Realizar (Conjunto CFESS/ CRESS) ações voltadas para a categoria e sociedade, em relação às eleições 
municipais de 2004; 

11. Realizar eventos de capacitação, que instrumentalizem os profissionais de Serviço Social para 
operacionalização da LOAS; 

12. Promover análise sobre a assistência social e a necessidade de fortalecimento do órgão gestor, inclusive 
com a realização de concurso público para formação do quadro de pessoal efetivo. 

13. Contribuir para a redefinição dos valores referenciais para instituir as condições de acesso aos benefícios e 
programas de assistência social. Adotar como referência 1 (um salário mínimo); 

14. Promover discussão sobre a importância do controle social da Previdência Social, por meio da reativação 
dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais de Previdência Social, de caráter paritário 

(quadripartite) e com conselheiros qualificados. 

15. Fazer articulação do Conjunto CFESS/ CRESS com os movimentos sociais e outras profissões, em torno 
de uma campanha nacional em defesa de eixos prioritários, apontados pela atual conjuntura: terra, 
trabalho e seguridade social pública; 

16. Contribuir para o redimensionamento das ações da Política de Assistência Social à Criança e ao 
Adolescente, a fim de estabelecer ações políticas de capacitação continuada para os atores envolvidos 
(Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares), evitando superposição de ações; 

17. Defender o desenvolvimento de políticas de capacitação continuada aos Conselhos da Criança e do 
Adolescente; 

18. Contribuir para o redimensionamento da competência dos conselhos de direitos para propor e articular 
políticas de garantias dos direitos básicos a crianças e adolescentes junto às políticas setoriais públicas; 

19. Garantir a descentralização e municipalização das políticas sociais, através do levantamento das demandas 
sociais locais; 

20. Contribuir para a instituição e fortalecimento, em nível local, de rede de serviços, com vistas à garantia 
dos direitos da criança e do adolescente; 

21. Fortalecer os Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do adolescente, das frentes de defesa e do 
SIPIA; 

PARA AS CONFERENCIAS NACIONAIS: POSICIONAMENTO DO CONJUNTO CFESS/CRESS: 
Elaboração de um documento, com base no acúmulo do Conjunto CFESS/ CRESS e nas deliberações das 

Conferências anteriores, que fundamente as intervenções dos Assistentes Sociais nas próximas Conferências 
Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde, Assistência Social, Criança e Adolescente, Cidades e Meio Ambiente, 
contemplando os seguintes pontos: 

01. Defesa de política de recursos humanos, na perspectiva do fortalecimento dos órgãos gestores, inclusive 
com a realização de concurso público para a formação de pessoal efetivo; 

02. Defesa de revisão dos valores referenciais para instituir as condições de acesso aos benefícios e programas 
de Assistência Social, adotando como referencia 1 (um) salário mínimo. 

03. Defesa de uma política de capacitação continuada, na perspectiva do fortalecimento dos Conselhos de 
Políticas Públicas, de Direitos e Tutelares, envolvendo todos os seus atores. 

04. Proposição de mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de efetivação das políticas públicas, 
utilizando-se dos instrumentos de informação, a exemplo do SIPIA. 

05. Defesa dos princípios e diretrizes do SUS como direito universal (defesa política do marco legal e da 
efetivação dos fundamentos da política); 

06. Defesa do Controle social através da participação qualificada da sociedade nas Conferências e Conselhos 
de Saúde: priorizar a questão da representatividade; 

07. Defesa da Descentralização do SUS: regionalização e municipalização (Gestão Democrática e 
Responsabilidade dos Municípios); 

08. Defesa da publicização da Política de Assistência Social, com seus programas e projetos nas diferentes 
esferas da união, o que deverá contemplar: 

a. Definição do percentual de 5% da Seguridade Social para a Área de Assistência Social; 
b. Efetiva participação de Estados e Municípios no co-financiamento da Assistência Social. 
c. Garantia dos municípios às prerrogativas decisórias para as políticas sociais, através da construção de 
um novo pacto federativo; 
d. Proposição de definições claras das atribuições e ações das instâncias do Sistema Descentralizado e 
Participativo, garantindo a transversalidade da Seguridade Social, com ampliação de receitas e repasses 
com estabelecimento de critérios de partilha via fundos. 
e. Autonomia de gestão dos fundos; 
f. Fim da política de verbas carimbadas, para permitir maior autonomia aos municípios, na formulação de 

suas estratégias de atenção às necessidades sociais; 
g. Redefinição dos Programas de Renda Mínima (PETI, BOLSA ESCOLA) e afirmação da concepção do 
vínculo da Assistência com as demais políticas sociais (inclusão social); Discutir sobre o caráter e a 
metodologia de implantação dos programas; 
h. Adoção das deliberações das Conferências de Assistência Social, para a elaboração do Plano de 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistência Social; 
i. Redefinição de critérios de concessão do BPC, com base nos princípios e diretrizes da LOAS (retirando 

definição centrada na Previdência), respeitando as diversidades regionais e características entre o rural e o 
urbano; 

09. Contribuição para o fortalecimento e instrumentalização dos Conselhos de Assistência Social, para efetiva 
realização do Controle Social; 

10. Participação nas Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde, mobilizando a categoria para 
aprovação da proposta de inserção do assistente social no PSF. 

11. Articulação do conjunto CFESS/ CRESS junto aos órgãos gestores federais, estaduais, municipais, CNAS 
e encaminhamento às Conferências de Assistência Social, para proposição de um programa de 
capacitação continuada, de caráter ético-político-técnico, de profissionais de Serviço Social, envolvidos 
na revisão do BPC; 

 



TABELA E - 33º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2004 – Curitiba (PR) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS 

 

CFESS/ 

CRESS 

 

1.  Potencializar o protagonismo do usuário nos conselhos de políticas 
públicas.  

  x 

2.  Desenvolver ações com os movimentos populares e conselhos de 
políticas no sentido de defender a garantia de orçamento próprio 
para execução das políticas públicas, nas três esferas de governo.  

   

x 
3.  Fazer gestões junto ao parlamento para aprovação do Projeto de 

Lei que trata da definição do percentual de 5% do orçamento da 
seguridade social para a assistência social, conforme deliberação 
da IV conferência nacional de Assistência Social.  

   

x 

4.  Fortalecer a proposta de realização de Concurso Público para 
preenchimento dos cargos vagos de Assistentes Sociais do INSS.  

  x 

5.  Fortalecer o processo de restabelecimento dos Instrumentos 
Técnicos do Serviço Social, no INSS: 
- Parecer Social como instrumento de acesso aos usuários dos 
benefícios previdenciários; 

- Resgate das dotações orçamentárias relativas à concessão de 
Recursos Sociais.  

   

x 

6.  Estimular a inter-setorialidade entre as políticas sociais, sem 
comprometer suas especificidade na perspectiva da atenção global, 
aos usuários dessas políticas.  

  x 

7.  Contribuir para a difusão de informações qualificadas sobre os 
programas, projetos, benefícios e serviços da Seguridade Social.  

  x 

8.  Desencadear processos de avaliação dos 15 anos do ECA 
considerando os adolescentes como protagonistas.  

  x 

9.  Intensificar o processo de discussão pela ampliação da equipe do 
Programa Saúde da Família com vistas à garantia do atendimento 
integral, tendo como referência os princípios e diretrizes do SUS, 
entendendo este programa como uma das estratégias da atenção 
básica.  

   

x 

10.  Desenvolver um material único para o conjunto, onde reafirmemos 
a posição contra a redução da maioridade penal, mas com dados 
indicando também formas de atuação que têm bons resultados em 
relação às medidas sócio-educativas.  

 

x 

  

11.  Defender o projeto de lei do fundo de moradia popular, em 
tramitação.  

  x 

12.  Contribuir nas discussões acerca do Sistema Único de Assistência 
Social/SUAS e defender em sua implantação: 
- Realizar concurso público para formação de quadro de pessoal 
efetivo. 
- Propor formas de financiamento público para o repasse fundo a 
fundo. 
- Articular e/ou fortalecer os fóruns de Assistência social. 
- Garantir o debate sobre parâmetros para um sistema de parceria 
com a sociedade civil.  

   

 

x 

13.  Promover discussão sobre a importância do controle social da 
Previdência Social, por meio da reativação dos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional de Previdência Social, de caráter 
deliberativo e paritário.  

   

x 

14.  Potencializar a participação do conjunto CFESS/CRESS nos vários 
espaços de controle social (conselhos e fóruns de políticas 

públicas), por meio de: 
- Mapeamento das representações; 
- Realização de Encontros Estaduais de Assistentes Sociais com 
assento nos Conselhos, discutindo os critérios de indicação das 
representações e os instrumentais de acompanhamento, 
socialização e monitoramento dessas representações, remetendo a 
discussão para os Encontros Descentralizados e Nacional 
CFESS/CRESS.  

   

 

x 



15.  Fazer gestão junto ao Ministério de Desenvolvimento 
Social/Secretaria Nacional de Assistência Social para fortalecer a 

proposta de alterar a legislação que trata do BPC: 
- Critérios de concessão/habilitação 
- Rever o conceito de portador de deficiência 
- Alterar o período de revisão de dois para quatro anos 
- Assumir definitivamente a coordenação e regulação deste 
benefício nos moldes da proposta do Sistema Único de Assistência 
Social/SUAS.  

 

 

X 

  

16.  Iniciar estudos, pelo conjunto CFESS/CRESS, em defesa da 

redução da carga horária dos Assistentes Sociais da área da saúde, 
considerando a Emenda Constitucional Nº 34, de 13/12/2001, que 
permite o duplo vínculo dessa área, em articulação com os 
Conselhos da área de Saúde.  

   

x 

17.  Sensibilizar a categoria de Assistentes Sociais para a 
transversalidade das questões ambientais, urbanas e agrárias em 
todas as políticas públicas.  

  x 

18.  Promover debates para construção de mecanismos de proteção à 
propriedade intelectual, dos conhecimentos das populações locais 
(tradicionais) para proposição de políticas públicas.  

   

x 
19.  Estimular estudos e mapear as práticas do Assistente Social no 

âmbito das questões ambientais, urbanas e agrárias.  
  x 

20.  Formar uma rede (Internet, encontros, etc) de discussão sobre a 
questão ambiental na região, envolvendo o conjunto das 
Instituições de Serviço Social e da área ambiental.  

  x 

21.  Socializar as deliberações das Conferências Nacionais de Políticas 
Sociais junto ao Conjunto CFESS/CRESS com o objetivo de 
acompanhamento das discussões.  

  x 

22.  Capacitar e fortalecer a representação da categoria nos Conselhos 
de Políticas e Direitos 

  x 

RECOMENDAÇÕES 

01. Realizar gestões (CFESS) junto a CNAS, nas lutas pela 
regulamentação dos benefícios eventuais no campo das Políticas 
Públicas.  

  x 

02. Participar do debate sobre a reforma psiquiátrica e na luta 
antimanicomial, articulando com outras entidades e outros 
Conselhos Profissionais.  

  x 

03. Participação do Conjunto CFESS/CRESS na elaboração e 

organização do III Seminário de Políticas Sociais a ser realizado 
no V Fórum Social Mundial, em Porto Alegre – 2005.  

  x 

04. Participar das Coordenações Estaduais dos Movimentos Sociais, 
apoiando a divulgação das reuniões e mobilizações.  

  x 

05. Apoiar e/ou desenvolver ações de articulação e capacitação dos 
representantes do Conjunto CFESS/CRESS, no sentido de 

qualificar suas representações junto às diversas instâncias de 
defesa de direitos ou de políticas públicas.  

  x 

06. Fortalecer a mobilização juntamente com outras categorias 
profissionais em contraposição ao Ato Médico. 

  x 

07. Que todos os CRESS analisem o Projeto de Lei da Adoção para 
contribuir com sugestões de alteração tendo em vista o debate já 
acumulado pelo conjunto na defesa e garantia dos direitos sociais. 

As sugestões devem ser encaminhadas ao CFESS para que o 
mesmo faça gestões no parlamento e no CONANDA.  

   

x 

08. Contribuir no processo de capacitação dos conselheiros da 
sociedade civil para o exercício do controle social.  

  x 

09. Contribuir para o redimensionamento da competência dos 
Conselhos de Direitos para propor e articular políticas de garantia 
de direitos básicos a crianças e adolescentes junto às políticas 

setoriais públicas. 

  x 

10. Contribuir para a instituição e fortalecimento, em nível local, de 
rede de serviços, com vistas à garantia dos direitos da criança e do 
adolescente.  

  x 

11. Acompanhar o processo de normatização do Serviço Social na 
Educação construindo parâmetros nacionais, a partir de 
levantamentos (do que existe) efetuados pelos Regionais e 

enviados ao CFESS.  

  x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aprofundar as discussões sobre as verbas oriundas das emendas 
parlamentares carimbadas, no sentido de que suas destinações 

sejam submetidas à deliberação dos Conselhos de Políticas 
Públicas.  

  x 

13. Incorporar na agenda política do conjunto CFESS/CRESS, através 
das comissões de seguridade social e de ética e direitos humanos, a 
luta contra a violação de direitos da criança e adolescente expressa 
na forma de trabalho infantil, exploração sexual, violência 
doméstica e sexual, violência institucional e outras.  

   

x 

  



TABELA F - 34º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2005 – Manaus (AM) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular forças no âmbito do CNS e do FENTAS, de modo a 
acompanhar e exigir o cumprimento da Portaria 1.065/GM/MS de 
4/7/2005, que cria os Núcleos de Atenção Integral à Saúde da 

Família e fomentar o debate no âmbito dos CRESS para que estes 
acompanhem sua execução local, tendo em vista que se 
caracterizam como estratégias de fortalecimento dos princípios e 
diretrizes do SUS.  

   

X 

2.  Fazer gestão junto à Caixa Econômica Federal no sentido de 
realização de concurso público para assistente social, considerando 
a importância do profissional na composição da equipe técnica 
social nos Programas de Desenvolvimento Urbano e Habitacional.  

   

X 

3.  Aprovar a carta de Manaus a ser encaminhada à Presidência da 
República e à sociedade em geral, defendendo alterações na Política 
Econômica do governo federal, particularmente, o fim da 
transferência de verbas das políticas públicas para efeitos de 
superávit primário. 

   

X 

4.  Fortalecer a articulação com movimentos populares, 

potencializando o protagonismo do usuário nos Conselhos de 
Políticas Públicas, no sentido de construir agenda conjunta para 
defesa dos direitos. 

   

X 

5.  Potencializar a participação do Conjunto CFESS/CRESS nos vários 
espaços de controle social (Conselhos de direitos e fóruns de 
políticas públicas), por meio de: 
a) Capacitação e fortalecimento de representação da categoria nos 
Conselhos de Políticas e Direitos como mecanismo de controle e 

acompanhamento da execução orçamentária nas três esferas de 
governo. 
b) Mapeamento, acompanhamento e avaliação das representações 
do Conjunto CFESS/CRESS nos Conselhos de Políticas Públicas. 
c) Realização de encontros estaduais de assistentes sociais com 
assento nos Conselhos, com o objetivo de ampliar e capacitar a 
categoria, discutindo os critérios de indicação das representações e 
os instrumentais de acompanhamento, socialização e 

monitoramento dessas representações, remetendo a discussão para 
os Encontros Descentralizados e Nacional. 

   

 

 

X 

6.  Garantir que no próximo Encontro Nacional do Conjunto 
CFESS/CRESS seja abordada a temática da inserção dos 
Assistentes Sociais nos Conselhos de Políticas e de Direitos na 
Mesa de Seguridade Social. 

   

X 

7.  Participar e acompanhar o processo de implementação do Sistema 

Único de AssistênciaSocial/SUAS, entendendo e defendendo que 
sua exeqüibilidade requer: 
a) realização de concurso público para formação de quadro de 
pessoal efetivo e qualificado para atuar na Política de Assistência 
Social. 
b) aumento real de recurso nas três esferas de governo e 
estabelecimento de pisos para as transferências nacionais 
condizentes com os custos dos serviços socioassistenciais. 

c) fortalecimento dos Conselhos e Fóruns de Assistência Social, 
com participação dos usuários. 
d) identificação de parâmetros para definição de entidades de 
assistência social, por meio da regulamentação do Art. 3º da LOAS. 
e) inserção do BPC no SUAS, a ser gerido pelo MDS e revisão de 
critérios que restringem sua abrangência: per capita, conceito de 
pessoa portadora de deficiência e revisão bianual. 
f) capacitalção continuada de trabalhadores, gestores e conselheiros.  

   

 

 

x 

8.  Realizar ação articulada com as entidades do Fórum Nacional de 
Assistência Social, no sentido de buscar a regulamentação dos 
benefícios eventuais.  

x   



9.  Defender a Seguridade Social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, conforme Art. 6º da Constituição Federal, com 

financiamento baseado nos lucros do capital e gestão participativa, 
submetida ao controle da sociedade.  

  x 

10.  Viabilizar, em conjunto com a Divisão de Serviço Social do INSS, 
mecanismos para suspensão das solicitações de estudos sociais por 
parte dos Juizados Previdenciários – JF aos Assistentes Sociais da 
Previdência Social.  

x   

11.  Gestionar junto à Justiça Federal a realização de concurso público 

para cargo de Assistente Social.  
X   

12.  Intensificar ações de acompanhamento do processo de normatização 
do Serviço Social na Educação, construindo parâmetros nacionais a 
partir de levantamentos (do que existe) efetuados pelas Regionais ao 
CFESS, constituindo uma comissão composta por um representante 
de cada região dos CRESS e representantes do CFESS.  

  x 

13.  Acompanhar a tramitação e fazer gestão de modificações ao Projeto 

de Lei nº 837/2003, do Deputado Federal Durval Orlato, sobre a 
presença de Assistentes Sociais e Psicólogos na educação. Articular 
com os legislativos estaduais, Conselhos Regionais e Federal de 
Psicologia para viabilizar ação conjunta.  

   

x 

14.  Aprovar no 34º Encontro Nacional CFESS/CRESS posição do 
Conjunto a respeito do referendo de outubro sobre o comércio de 
armas.  

  x 

15.  Defender a regulamentação sobre a utilização de referendos e 
plebiscitos como forma de radicalizar a democracia.  

  x 

16.  Fazer estudos para a criação de um índice que revele o risco social 
no Brasil, polarizando com os índices de risco do capital, a exemplo 
do risco país.  

x   

17.  Que seja lançado até dezembro de 2005, um texto “CFESS 
Manifesta” que: 1) repudie a identificação do Serviço Social como 

assistência social, bem como a redução das atribuições profissionais 
à execução terminal das políticas sociais; 2) reafirme a 
regulamentação das atribuições e competências profissionais 
conforme a Lei Federal 8662/93, não sendo esta passível de 
manipulação por nenhum empregador; 3) reafirme a perspectiva 
histórica e hegemônica do processo de emergência e 
institucionalização da profissão como uma especialização do 
trabalho coletivo e não como uma evolução da assistência social. 

 

 

x 

  

RECOMENDAÇÕES 

1.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Previdência Social, 
enfatizando seu caráter deliberativo e paritário.  

  x 

2.  Propor a criação de Fóruns de Seguridade Social em articulação 
com os Colegiados de Conselhos Profissionais Estaduais e Nacional 

e movimentos sociais organizados.  

  x 

3.  Manter debate no âmbito dos Conselhos de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente sobre o Projeto de Lei n° 1756/2003, de 
autoria do Deputado Federal João Matos, que dispõe sobre a Lei 
Nacional de Adoção e dá outras providências, propagando 
campanha que denuncie para a sociedade o seu teor discriminatório.  

   

x 

4.  Realizar com a categoria discussões sobre os desafios para o 

exercício profissional na implantação do SUAS, através de oficinas 
regionalizadas.  

 x  

5.  Fazer gestão junto ao INSS para fortalecer o Serviço Social na 
Previdência, de modo a contemplar: 
a) realização de concurso público para Assistente Social. 
b) acompanhamento do processo de restabelecimento dos 
instrumentos técnicos do Serviço Social junto ao INSS (parecer 
social, recursos sociais etc). 

c) recomposição do Serviço Social na estrutura organizacional do 
INSS.  

  

x 

 

6.  Divulgar para os Assistentes Sociais, parlamentares e sociedade, 
documento que expresse a posição do Conjunto CFESS/CRESS em 
defesa do ECA, em especial no que diz respeito: 
a) não alteração da idade de responsabilidade penal. 
b) não ampliação do tempo de duração da medida sócio-educativa 

   

x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de privação de liberdade. 
c) não ao Projeto de Lei do Deputado Federal João Mattos nº.... 

referente à adoção.  

7.  Contribuir no processo de capacitação de conselheiros de Direitos, 
de Políticas Públicas e de Conselho Tutelar para o exercício do 
controle social e garantia de direitos.  

  x 

8.  Sensibilizar a categoria dos Assistentes Sociais para a 
transversalidade das questões ambientais, urbanas e agrárias em 
todas as políticas públicas, através de debates e acompanhamento 

sistemático da atuação profissional nestas áreas e com populações 
tradicionais, contemplando a discussão sobre a importância de 
instituir mecanismos de proteção à propriedade intelectual dos 
conhecimentos dessas populações.  

   

x 

9.  Estimular estudos e mapear as práticas do Assistente Social no 
âmbito das questões ambientais, urbanas e agrárias, bem como 
formar uma rede (Internet, encontros, etc) de discussão sobre a 
questão ambiental na região, envolvendo o conjunto das Instituições 

de Serviço Social e da área ambiental.  

  x 

10.  Defender a efetivação da proposta de lei que prevê a criação do 
Fundo de Moradia Popular, preconizado pelo Movimento Popular 
de Luta pela Moradia. 

  x 

11.  Fortalecer a mobilização, juntamente com outras categorias 
profissionais, em contraposição ao Ato Médico.  

  x 

12.  Estimular a participação da categoria nos movimentos sociais.    x 
13.  Acompanhar o processo de elaboração da NOB – RH junto ao MDS 

e CNAS.  
x   

14.  Firmar posição contrária à reedição dos fundos de solidariedade, 
uma vez que ferem frontalmente ao comando único da gestão da 
Política Pública de Assistência Social.  

  x 

15.  Defender nos espaços de representação o controle social sobre as 
verbas oriundas das emendas parlamentares carimbadas, no sentido 
de que suas destinações sejam submetidas à deliberação dos 
Conselhos de Políticas Públicas.  

  x 

16.  Dar continuidade ao debate sobre a reforma psiquiátrica e da luta 
antimanicomial, articulando com outras entidades e conselhos 
profissionais.  

  x 

  



35º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2006 – Vitória (ES) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular forças no âmbito do CNS e do FENTAS, de modo a e 
exigir a reedição da portaria 1.065/gm/ms de 04/07/2005, que cria os 
núcleos de atenção integral à saúde da família e fomentar o debate 
no âmbito dos CRESS para que estes acompanhem sua execução 

local, tendo em vista que se caracterizam como estratégias de 
fortalecimento dos princípios e diretrizes do sus, com o 
aprofundamento dos debates sobre a política de humanização do sus 
e o pacto pela saúde. 

   

X 

2.  Articular junto á União, Estados, DF, municípios, e respectivas 
instâncias de controle social e FENTAS, a inclusão do profissional 
de serviço social nas equipes mínima do programa de saúde da 
família. 

  X 

3.  Participar e acompanhar o processo de implementação do sistema 
único de assistência social/SUAS, entendendo e defendendo que sua 
exeqüibilidade requer: 
a) Aumento real de recurso nas três esferas de governo e com pisos 
nacionais condizentes com os custos dos serviços sócio 
assistenciais. 
b) Fortalecimento dos conselhos e fóruns de assistência social, pelo 

conjunto CFESS/CRESS, e incentivo à participação dos usuários; 
c) Consolidação da regulamentação do art. 3º da LOAS feita pelo 
CNAS. 
d) Inserção do BPC no SUAS, a ser gerido pelo MDS, e revisão de 
critérios que restringem sua abrangência: per capita, conceito de 
pessoa com deficiência e revisão bianual conforme deliberação da V 
Conferência Nacional de Assistência Social; 
e) Educação permanente de trabalhadores, gestores e conselheiros. 
f) Pautar discussão sobre a regulamentação dos benefícios eventuais. 

   

 

 

X 

4.  Realizar um balanço crítico do SUAS e da NOB-RH no âmbito da 
seguridade social,por meio da seguinte agenda: 
a) Desencadear ação política e encontros dos assistentes sociais nos 
eventos realizados pelo CNAS e MDS. 
b) Realizar debates locais e regionais sobre o SUAS, pelos CRESS 
envolvendo outras categorias profissionais da assistência social. 
c) Assegurar o balanço do SUAS nos descentralizados, no encontro 

nacional CFESS/CRESS e no congresso brasileiro de assistentes 
sociais de 2007. 
d) Formular um documento final, com um posicionamento sobre o 
SUAS, a ser encaminhado aos gestores e difundido nacionalmente. 

   

X 

5.  Acompanhar o processo de elaboração/aprovação da NOB/RH-
SUAS pelo CNAS, defendendo a inclusão das sugestões aprovadas 
no encontro nacional CFESS/CRESS. 

  X 

6.  Constituir um GT no Encontro Nacional CFESS/CRESS 2006, 
composto por 01 representante de cada região do CRESS e 
representante do CFESS, num prazo de 30 dias, para cada região 
encaminhar o nome para o CFESS, para intensificar o 
acompanhamento do processo de normatização do serviço social na 
educação, construindo parâmetros nacionais a partir de 
levantamentos (do que existe) enviados pelos regionais ao CFESS, 
bem como fazer gestões na perspectiva de arquivamento do PL Nº 

837/2003. 

   

X 

7.  Fazer estudos para a criação de um índice que revele o risco social 
no Brasil, polarizando com os índices de risco do capital, a exemplo 
do risco país. 

X   

8.  Fazer campanha nacional em defesa de concurso público para 
assistente social, considerando: 
a) Determinação judicial de elaboração de estudos sociais e emissão 

de parecer pelo assistente social nos âmbitos do Ministério Público, 
do Judiciário – nas esferas nacional e estaduais – e nos Juizados 

   

 

X 



Previdenciários; 
b) Implantação da NOB-RH do SUAS que demanda concurso 

público, garantindo quadros próprios de trabalhadores. 
c) Concretização dos direitos previdenciários (INSS E Ministério da 
Previdência); 
d) As peculiaridades regionais e dos campos de atuação profissional; 
e) A importância do profissional na composição da equipe técnica 
social nos programas de desenvolvimento urbano e habitacional da 
Caixa Econômica Federal. 

9.  Encaminhar e divulgar a carta aprovada no 35º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS aos candidatos à presidência da república. 
  X 

10.  Reafirmar o perfil profissional presente no Código de Ética 
Profissional, na lei de regulamentação da profissão e nas diretrizes 
curriculares dos cursos de serviço social, recuperando a atuação 
profissional do assistente social na perspectiva das diversas políticas 
sociais, combatendo a restrição de sua atuação à política de 
assistência social, bem como evitando a confusão entre serviço 

social e assistência social numa ação conjunta com a comunicação. 

   

X 

11.  Elaborar e aprovar a carta de vitória no 35º encontro nacional 
CFESS/CRESS, a ser encaminhada à presidência da república e à 
sociedade em geral, sinalizando os desafios colocados hoje, quando 
comemoramos 70 anos do Serviço Social no Brasil e contemplando: 
a) Necessidade de alterar a política econômica do governo federal, 
particularmente, o fim da transferência de verbas das políticas 
públicas para efeitos de superávit primário; 

b) Reafirmação dos valores e princípios do projeto ético-político 
profissional; 
c) Denúncia da precarização da formação profissional e expansão 
acelerada dos cursos de serviço social, privados presenciais e à 
distância; 
d) Desafios ao trabalho do assistente social no âmbito do suas e das 
políticas sociais. 

   

 

X 

12.  Fortalecer o serviço social na previdência, com vistas, inclusive, às 
determinações da NOB/SUAS com relação aos benefícios 
assistenciais, de modo a contemplar: 
a) Realização de concurso público para assistente social; 
b) Acompanhamento do processo de restabelecimento dos 
instrumentos técnicos do serviço social junto ao INSS (parecer 
social, recursos sociais, etc); 

   

X 

13.  Propor moção ao 35º Encontro Nacional CFESS/CRESS, a ser 

enviada ao prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, sobre a situação 
específica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste 
município (CRESS/RJ apresentará). 

  X 

14.  Realizar seminários estaduais nas diversas áreas de atuação de 
acordo com as demandas. 

  X 

15.  Adotar estratégias políticas que divulguem a posição do conjunto 
sobre a representação dos CFESS/CRESS nos conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos considerando: fundamentação 
jurídica que descaracteriza o CFESS/CRESS como representação 
governamental; e a previsão na legislação profissional que 
caracteriza a representação de trabalhadores e de defesa de direitos, 
potencializando a participação do conjunto CFESS/CRESS nos 
vários espaços de controle social (conselhos de direitos e fóruns de 
políticas públicas), por meio de: 

a) Mapeamento, acompanhamento e avaliação das 

representações do conjunto CFESS/CRESS nos conselhos 
de políticas públicas; 

b) Realização de encontros estaduais de assistentes sociais 
com assento nos conselhos, com o objetivo de ampliar e 
capacitar a categoria, discutindo os critérios de indicação 
das representações e os instrumentais de 
acompanhamento, socialização e monitoramento dessas 
representações, remetendo a discussão para os encontros 

descentralizados e nacional; 
c) Capacitação e fortalecimento de representação da 

categoria nos conselhos de políticas e direitos com 
enfoque no controle e acompanhamento da execução 

   

X 



orçamentária nas três esferas de governo. 

16.  Desenvolver atividades de âmbito nacional tendo em vista a defesa 
da ampliação do conteúdo da seguridade social. 

X   

17.  Manter debate no âmbito dos conselhos de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente sobre o Projeto de Lei n° 1756/2003, de 
autoria do deputado federal João Matos, que dispõe sobre a lei 

nacional de adoção e dá outras providências, propagando campanha 
que denuncie para a sociedade o seu teor discriminatório. 

   

X 

18.  Indicar a realização, durante os congressos brasileiros de assistentes 
sociais, de atos públicos “de rua”, levando as posições da categoria 
para a população do local onde o evento se realiza (em 
contraposição aos atos fechados, no local do congresso, que vêm 
sendo atualmente realizados). 

  X 

RECOMENDAÇÕES 

1.  Fortalecer a articulação com movimentos populares, potencializando 
o protagonismo do usuário nos conselhos de políticas públicas, no 
sentido de construir agenda conjunta para defesa dos direitos. 

  X 

2.  Defender a utilização de referendos e plebiscitos como forma de 
radicalizar a democracia. 

  X 

3.  Reafirmar a importância da criação de fóruns de seguridade social, 
em médio prazo, em articulação com os colegiados de conselhos 
profissionais estaduais e nacional e movimentos sociais organizados. 

  X 

4.  Realizar com a categoria discussões sobre os desafios para o 

exercício profissional na implantação do suas, através de oficinas 
regionalizadas. 

 X  

5.  Continuar a articulação e mobilização da categoria junto aos 
parlamentares e sociedade expressando a posição do conjunto 
CFESS/CRESS em defesa do estatuto da criança e do adolescente, 
em especial no que diz respeito a: 
a) Não alteração da idade de responsabilidade penal; 

b) Acompanhar e monitorar a implantação do SINASE 

   

X 

6.  Estimular estudos, mapear as práticas e sensibilizar a categoria dos 
assistentes sociais para a transversalidade das questões ambientais, 
urbanas e agrárias em todas as políticas públicas, através de debates 
e acompanhamento sistemático da atuação profissional nestas áreas e 
com populações tradicionais, contemplando a discussão sobre a 
importância de instituir mecanismos de proteção à propriedade 
intelectual dos conhecimentos dessas populações e formando uma 

rede (internet, encontros etc.) De discussão sobre a questão 
ambiental na região. 

   

X 

7.  Divulgar junto a categoria e acompanhar a implantação do sistema 
nacional de habitação de interesse social aprovado sob a Lei 11.124 
de 16/06/2005. 

  X 

8.  Dar continuidade à mobilização, juntamente com outras categorias 
profissionais, em contraposição ao ato médico. 

  X 

9.  Firmar posição contrária à reedição dos fundos de solidariedade, 
uma vez que ferem frontalmente o comando único da gestão da 
política pública de assistência social, efetivando representações junto 
ao Ministério Público Federal e Estaduais. 

  X 

10.  Defender nos espaços de representação o controle social sobre as 
verbas oriundas das emendas parlamentares carimbadas, no sentido 
de que suas destinações sejam submetidas à deliberação dos 

conselhos de políticas públicas. 

  X 

11.  Participar nos debates sobre a reforma psiquiátrica e a luta 
antimanicomial, articulando com outras entidades e conselhos 
profissionais. 

  X 

12.  Manter a discussão sobre a importância do controle social no 
conselho de previdência social, enfatizando seu caráter deliberativo 

e paritário. 

  X 

13.  Contribuir no processo de capacitação de conselheiros de direitos, 
de políticas públicas e de conselho tutelar para o exercício do 
controle social e garantia de direitos. 

  X 

14.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, conforme art. 6º da Constituição Federal, com 
financiamento baseado nos lucros do capital e gestão participativa, 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

submetida ao controle da sociedade. 

15.  Firmar posição contrária aos fundos públicos paralelos e sem 
controle social, uma vez que ferem frontalmente o comando único 
da gestão da política pública de assistência social. 

  X 

 



TABELA G - 36º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2007 – Natal (RN) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular junto à União, Estados, DF, municípios, e respectivas 
instâncias de controle social e FENTAS, a inclusão do profissional 
de Serviço Social nas equipes do Programa de Saúde da Família, 
definidas pelo Ministério da Saúde. 

  X 

2.  Participar e acompanhar o processo de implementação do Sistema 
Único de Assistência Social/SUAS, entendendo e defendendo que 
sua exeqüibilidade requer: 
 

a) Aumento real de recurso nas três esferas de governo 
mediante vinculação de recursos da seguridade para a AS 
conforme deliberação da 5ª Conferência Nacional de AS e 
destinação para o Fundo de AS, com pisos nacionais 

condizentes com os custos dos Serviços Sócio 
Assistenciais. 
 

b) Fortalecimento dos Conselhos e Fóruns de Assistência 
Social, pelo Conjunto CFESS/CRESS, e incentivo à 
participação dos usuários em articulação com os 
movimentos sociais. 

 

c) Efetivação da Resolução do CNAS – que regulamenta o 
Artigo 3º da LOAS, Resolução nº 191/2005. 

 
d) Gestão articulada do BPC pelo MDS e MPS, com revisão 

de critérios que restringem sua abrangência: per capita, 
conceito de pessoa com deficiência e revisão bianual 
conforme deliberação da V Conferência Nacional de 
Assistência Social. 

 
e) Implantação da NOB/RH SUAS nos Municípios e Estados 

e DF, com ênfase na educação permanente de 
trabalhadores, gestores e conselheiros. 

 
f) Legislação federal que autorize repasse de recursos para 

pagamento de trabalhadores do quadro próprio. 
 

g) Regulamentação de serviços com composição de equipes 

de referência. 
 

h) Garantia do comando único, da universalização da 
cobertura da rede sócio-assistencial e da formação de um 
amplo quadro de trabalhadores, mediante concurso 
público. 
 

i) Articulação com as demais políticas de proteção social. 

 
j)  Efetivação da Resolução nº 212/2006 que regulamenta os 

benefícios eventuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da NOB/RH-SUAS nas 
três esferas de governo, por meio da seguinte agenda: 
 

a) articulação com outras categorias profissionais, sindicatos 

e demais forças sociais para instituição das câmaras/mesas 
de negociação para defesa e regulação das condições e 
relações de trabalho; 
 

b) defesa de capacitação própria para os trabalhadores da 
AS. 

   

X 

4.  Efetivar o trabalho do GT do Serviço Social na Educação, 
apresentando seus resultados no Encontro CFESS-CRESS-2008. 

  X 



5.  Elaborar e aprovar a Carta de Natal no 36º Encontro Nacional 
CFESS/CRESS a ser encaminhada à sociedade, sinalizando os 

desafios colocados hoje diante da ofensiva destrutiva da 
desregulamentação das relações econômicas e sociais e a 
necessidade de fortalecimento dos movimentos sociais, 
contemplando: 
 
a) Necessidade de alterar a política econômica do Governo Federal, 
particularmente, o fim da transferência de verbas das políticas 
públicas para efeitos de superávit primário; 

 
b) Reafirmação dos valores e princípios do Projeto Ético-Político 
Profissional; 
 
c) Denúncia da precarização da formação profissional e expansão 
acelerada dos Cursos de Serviço Social, privados presenciais e à 
distância; 
 
d) Desafios ao trabalho do assistente social no âmbito do SUAS e 

das Políticas Sociais; 
 
e) Reafirmar as Políticas Sociais como direito social e dever do 
Estado, manifestando posição contrária às reformas do Estado de 
caráter neoliberal, que desregulamentam direitos, precarizam as 
relações e condições de trabalho e terceirizam a gestão dos serviços 
públicos. 

  X 

 

 

 

 

6.  Fortalecer e acompanhar a reestruturacão do Serviço Social do 
INSS, de modo a contemplar a realização dos serviços específicos a 
serem prestados a população previdenciária e aos usuários do BPC, 
através de: 
a) Ampliação do quadro de profissionais de Serviço Social, por 
meio de concurso público, de acordo com as necessidades 
apresentadas; 
b)Acompanhamento do processo de reestabelecimento dos 

instrumentos técnicos do Serviço Social junto ao INSS (parecer 
social, recursos sociais, etc). 

 

X 

  

7.  Adotar estratégias políticas para a representação do CFESS/CRESS 
nos Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos, 
considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza como 
representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por meio de: 
a)Manutenção atualizada do mapeamento, acompanhamento e 
avaliação das representações do Conjunto CFESS/CRESS nos 

Conselhos de Políticas Públicas; 
b) Realização de encontros estaduais de assistentes sociais com 
assento nos Conselhos, com o objetivo de ampliar e capacitar a 
categoria, discutindo os critérios de indicação das representações e 
os instrumentais de acompanhamento, socialização e monitoramento 
dessas representações, remetendo a discussão para os Encontros 
Descentralizados e Nacional; 
c) Realização de Seminário Nacional de Assistentes Sociais, 

Conselheiros de Direitos e Políticas, antecedendo ao Encontro 
Nacional CFESS/CRESS de 2008, garantindo tempo necessário ao 
aprofundamento dos debates. 
d) Capacitação e fortalecimento de representação da categoria nos 
Conselhos de Políticas e Direitos com enfoque no controle e 
acompanhamento da execução orçamentária nas três esferas de 
governo. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

8.  Manter debate no âmbito dos Conselhos e Fóruns de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente sobre o Projeto de Lei n° 
1756/2003, que dispõe sobre a Lei Nacional de Adoção e dá outras 
Providências, propagando campanha que denuncie para a sociedade 
o seu teor discriminatório. 

  X 

9.  Estimular e\ou deflagrar ações nos Estados junto aos parlamentares 
e a sociedade em geral, expressando a posição do Conjunto 
CFESS\CRESS em defesa do ECA, e em especial no que diz 

respeito a: 
a) Não alteração da idade de responsabilidade penal; 

   

 

X 



b) Não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional; 

c) Acompanhamento e monitoramento do Sistema Nacional de 
Atendimento Sócio-Educativo – SINASE; 
d) Acompanhamento e monitoramento da implantação do Plano 
Nacional de Convivência familiar e Comunitária; 
e) Combate à violência sexual doméstica e exploração comercial 
contra a criança e adolescente. 

10.  Promover estudos sobre a proposta da Fundação Estatal de Direito 
Privado para fortalecer estratégias de resistência junto às diversas 

entidades e movimentos sociais e nas Conferências Estaduais e 
Nacional das Políticas de Saúde, Assistência Social e Criança e 
Adolescente. 

  X 

11.  Aprovação da moção nº 06 apresentada pela região Sudeste como 
moção do Encontro Nacional em apoio ao CNS contrária à criação 
da Fundação Estatal de Direito Privado. 

  X 

12.  Promover Seminário Nacional de Serviço Social na área da Saúde 

em 2009 a fim de contemplar a decisão da plenária ampliada 
realizada em abril de 2007. 

  X 

13.  Promover articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da Seguridade Social do conjunto CFESS/CRESS 
e contra as reformas previdenciárias, trabalhista e universitária. 

  X 

14.  Promover debates em âmbito nacional sobre o ECA e o SUS e a 
atuação profissional nas áreas da infância e juventude e saúde, 

marcando a passagem dos 18 anos destas Leis, que ainda não foram 
implementadas na íntegra. 

  X 

15.  Aliar-se aos movimentos sociais na realização de campanhas sobre a 
importância do voto nas eleições municipais, combatendo o uso 
indevido das Políticas Públicas nestas ocasiões. 

  X 

16.  Acompanhar o processo de implementação do Sistema Nacional de 

Habitação de interesse social, defendendo a luta pelo direito a 
cidade com: 
a) Criação e implementação dos Sistemas Estaduais e Municipais; 
b) Fortalecimento e participação nos Conselhos das Cidades e dos 
Fóruns pela Reforma Urbana; 
c) Realização de debates sobre os vários instrumentos e medidas que 
dão diretrizes para uma Política Urbana participativa e democrática. 

   

X 

RECOMENDAÇÕES 

1.  Realizar um balanço crítico do SUAS e da NOB-RH no âmbito da 
Seguridade Social, por meio da seguinte agenda: 
a) Fortalecer a ação política e Encontros dos assistentes sociais nos 
eventos realizados pelo CNAS e MDS. 

b) Continuar realizando debates locais e regionais sobre o SUAS, 
pelos CRESS, envolvendo outras categorias profissionais que atuam 
na Assistência Social. 

  

 

 

X 

 

X 

2.  Reafirmar a importância e fomentar a criação de Fóruns de 
Seguridade Social, em médio prazo, em articulação com os 
colegiados de Conselhos profissionais estaduais e nacional e 
movimentos sociais organizados. 

  X 

3.  Estimular estudos, mapear as práticas e sensibilizar a categoria dos 
assistentes sociais para a transversalidade das questões ambientais, 
urbanas e agrárias em todas as Políticas Públicas, através de debates 
e acompanhamento sistemático da atuação profissional nestas áreas 
e com populações tradicionais, contemplando a discussão sobre a 
importância de instituir mecanismos de proteção à propriedade 
intelectual dos conhecimentos dessas populações, formando uma 
rede (internet, encontros etc.) de discussão sobre a questão 

ambiental. 

   

X 

4.  Aprofundar os debates em relação da PLS 268 nos Regionais, 
juntamente com as entidades envolvidas e interessadas na discussão 
assegurando a defesa dos princípios do SUS, socializando as 
informações junto ao Conjunto CFESS/CRESS. 

  X 

5.  Firmar posição contrária à reedição dos fundos de solidariedade, 
uma vez que ferem frontalmente o comando único da gestão da 

Política Pública de Assistência Social, efetivando representações 
junto aos Ministérios Públicos Federal e Estaduais. 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Defender nos espaços de representação o controle social sobre as 
verbas oriundas das empresas privadas, no sentido de que suas 

destinações sejam submetidas à deliberação dos Conselhos de 
Políticas Públicas. 

  X 

7.  Fortalecer a luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, 
articulando com outras entidades e conselhos profissionais visando à 
efetivação da legislação existente. 

  X 

8.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 
Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), enfatizando 

seu caráter deliberativo e paritário. 

  X 

9.  Defender a Seguridade Social como amplo e universal Sistema de 
direitos sociais, conforme art. 6º da Constituição Federal, com 
financiamento baseado nos lucros do capital e gestão participativa, 
submetida ao controle da sociedade. 

  X 

10.  Firmar posição contrária aos fundos públicos paralelos, uma vez que 
ferem frontalmente o comando único da gestão da Política Pública 

de Assistência Social. 

  X 

11.  Defender nos espaços de representação a extinção das emendas 
parlamentares. 

  X 

12.  Estimular estudos para a criação de um índice que revele o risco 
social no Brasil polarizando com os índices de risco do capital, a 
exemplo do risco País. 

  X 

 



TABELA H - 37º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2008 – Brasília (DF) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular junto à União, Estados, DF, municípios e respectivas 
instâncias de controle social, FENTAS e conselhos gestores das três 
esferas, visando garantir a inclusão de serviço social nas equipes da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), por meio de concurso público. 
Fortalecer o que já existe de legislação quanto aos 
profissionais da ESF e a efetivação das diretrizes da NOB/RH e 
realizar debates regionais a fim de aprofundar a discussão acerca da 
inserção do assistente social nos NASF, considerando as atribuições 
específicas da profissão em cada um destes espaços, garantindo 
assim, a não transferência de profissionais que estão nas Equipes de 
Saúde da Família para os NASF. 

   

 

X 

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de 
implementação do Sistema Único de Assistência Social/SUAS, 
entendendo e defendendo que sua exequibilidade requer: 
a) Aumento real de recurso nas três esferas de governo mediante 
vinculação de recursos da seguridade para a assistência social, 
conforme deliberação da 5ª Conferência Nacional de Assistência 
Social e destinação para o Fundo de Assistência Social, com pisos 
nacionais condizentes com os custos dos serviços sócio-

assistenciais. 
b) Estimular a participação crítica dos assistentes sociais nos 
Conselhos e o fortalecimento dos Fóruns de assistência social, pelo 
Conjunto CFESS/ CRESS, e incentivo à participação dos usuários 
em articulação com os movimentos sociais. 
c) Propor alterações no PL 3077, que regulamenta o SUAS, 
aprofundamento da discussão e apresentação de posicionamento do 
Conjunto sobre o PL 3021, que regulamenta a certificação de 

entidades de assistência social, em consonância com ampliação dos 
direitos sócio-assistenciais e do controle social. 
d) Gestão articulada do BPC pelo MDS e MPS, objetivando 
alterações nos seguintes aspectos: 
1. Ampliação do aumento da renda per capita familiar para um 
salário mínimo; 
2. Não computar para fins de cálculo da renda familiar os benefícios 
previdenciários e assistenciais, já concedidos a qualquer membro da 
família de valor igual a um salário mínimo. 

3. Adequação e/ ou revisão do conceito de família; 
4. Critérios e processos de revisão do BPC; 
5. Aumento do quadro de assistentes sociais do INSS para proceder 
avaliação social da pessoa com 
deficiência, estabelecida no Decreto 6.214 /2007; 
6. Alteração da terminologia da LOAS, com adaptação às novas 
nomenclaturas relativas a “pessoa com deficiência”; 
e) Implantação da NOB/ RH SUAS nos municípios e estados e DF, 

com ênfase na educação permanente de trabalhadores, gestores e 
conselheiros e realização de concurso público. 
f) Legislação federal que autorize repasse de recursos para 
pagamento de trabalhadores do quadro próprio. 
g) Regulamentação de serviços com composição de 
equipes de referência. 
h) Garantia do comando único, da universalização da cobertura da 
rede sócio-assistencial e da formação de um amplo quadro de 

trabalhadores, mediante concurso público. 
i) Articulação com as demais políticas de proteção social. 

   

 

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da NOB/ RHSUAS nas 
três esferas de governo, por meio da seguinte agenda: 
a) Articulação com outras categorias profissionais, sindicatos e 
demais forças sociais para instituição das câmaras/ mesas de 
negociação para defesa e regulação das condições e relações de 

   

 

X 



trabalho; 
b) Defesa de capacitação permanente própria para os trabalhadores 

da AS. 
c) Defesa da ampliação da equipe nos serviços sócioassistenciais 
mediante concurso público, incluindo assistente social. 
d) Aprofundamento das discussões sobre o trabalho do assistente 
social no SUAS problematizando: as 
competências técnicas que vêm sendo atribuídas aos profissionais, 
com base na lei de regulamentação da profissão no documento do 
CFESS/CFP e na resolução 493/07 sobre as condições de trabalho; o 

trabalho sócio educativo com famílias e o trabalho nos CRAS no 
que refere a educação popular e mobilização social. 

4.  Efetivar o trabalho do GT do Serviço Social na Educação, 
apresentando os resultados finais no Encontro CFESS/ CRESS de 
2009 e considerar as propostas no relatório parcial. 

  X 

5.  Construir a carta de Brasília, enfatizando a campanha nacional 
“trabalho, riqueza e direitos humanos no Brasil”, contemplando os 

itens abaixo: 
a) Necessidade de alterar a política econômica do Governo Federal, 
particularmente, o fim da transferência de verbas das políticas 
públicas para efeitos de superávit primário contextualizando a crise 
financeira atual; 
b) Reafirmação dos valores e princípios do Projeto Ético-Político 
Profissional; 
c) Denúncia da precarização da formação profissional e expansão 
acelerada dos Cursos de Serviço Social, privados presenciais e à 

distância; 
d) Desafios ao trabalho do assistente social no âmbito das Políticas 
Sociais; 
e) Reafirmar as Políticas Sociais como direito social e dever do 
Estado, manifestando posição contrária às contra-reformas, que 
desregulamentam direitos, precarizam as relações e condições de 
trabalho e terceirizam a gestão dos serviços públicos. 

   

 

 

X 

6.  Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do 
INSS, de modo a contemplar a realização dos serviços específicos a 
serem prestados à população previdenciária e aos usuários do BPC, 
através de: 
a) Acompanhamento do processo de realização do concurso público, 
ampliação do quadro de profissionais de serviço social e realização 
de mobilização junto ao parlamento a fim de garantir o orçamento 
para ampliação das vagas em 50%. 

b) Acompanhamento do processo de restabelecimento dos 
instrumentos técnicos do serviço social junto ao INSS (parecer 
social, recursos sociais, etc). 

   

 

X 

7.  Adotar estratégias políticas para a representação do CFESS/CRESS 
nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos, 
considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza como 
representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por meio de: 
a) Articulação com os movimentos sociais; 

b) Manutenção atualizada do mapeamento, 
acompanhamento e avaliação das representações do Conjunto 
CFESS/ CRESS nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de 
direitos; 
c) Realização de encontros estaduais de assistentes 
sociais com assento nos Conselhos, com o objetivo de ampliar e 
capacitar a categoria, discutindo os critérios de indicação das 
representações e os instrumentais de acompanhamento, socialização 

e monitoramento dessas representações, remetendo a discussão para 
os Encontros Descentralizados e Nacional; 
d) Capacitação e fortalecimento de representação da categoria nos 
Conselhos de políticas públicas e defesa de direitos com enfoque no 
controle e acompanhamento da execução orçamentária nas três 
esferas de governo. 

   

X 

8.  Manter debate no âmbito dos Conselhos e Fóruns de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente sobre a tramitação do Projeto de 

Lei n° 1756/2003, que dispõe sobre a Lei Nacional de Adoção e dá 
outras providências, propagando campanha que denuncie para a 

   

X 



sociedade o seu teor discriminatório, mobilizando parlamentares em 
desfavor ao projeto. 

9.  Defender nos diversos espaços de controle social, no parlamento e 
na sociedade em geral, a posição do Conjunto CFESS/ CRESS em 
defesa do ECA, e em especial no que diz respeito a: 
a) Não alteração da idade de responsabilidade penal; 
b) Não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional; 
c) Acompanhamento crítico e monitoramento do Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio-Educativo – SINASE; 

d) Implantação do Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária; 
e) Combate à violência sexual doméstica e exploração comercial 
contra a criança e adolescente. 

   

 

X 

10.  Fortalecer as seguintes estratégias de resistência às 
Fundações Estatais de Direito Privado: 
a) Solicitar estudos à assessoria jurídica do CFESS sobre a 

possibilidade jurídica de acionar o MP Federal contra a existência 
das fundações estatais de direito; 
b) Acionar o MP nos Estados que já aprovaram lei instituindo as 
fundações; 
c) Intensificar ações no parlamento contra a aprovação do PL que 
cria as fundações; 
d) Manter ações de articulação junto aos movimentos sociais e 
mecanismos de controle social. 

   

X 

11.  Promover Seminário Nacional de Serviço Social na área da Saúde 
em junho de 2009, a fim de contemplar a decisão da Plenária 
Ampliada realizada em abril de 2007, contemplando também na 
programação a discussão do PSF, NASF e serviços substitutivos aos 
hospitais psiquiátricos. 

X   

12.  Fortalecer articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da seguridade social do Conjunto CFESS/CRESS 

e contra as “reformas” previdenciárias, trabalhistas, universitária e 
tributária, nos moldes atualmente propostos pelo governo federal, 
com destaque para a implantação dos Fóruns de Seguridade Social e 
a luta pelo retorno do Conselho Nacional de Seguridade Social. 

   

X 

13.  Acompanhar o processo de implementação do Sistema Nacional de 
Habitação de interesse social, defendendo a luta pelo direito a cidade 
com: 
a) Criação e implementação dos Sistemas Estaduais e Municipais; 

b) Fortalecimento e participação nos Conselhos das 
Cidades e dos Fóruns pela Reforma Urbana; 
c) Realização de debates sobre os vários instrumentos e medidas que 
dão diretrizes para uma Política Urbana participativa e democrática. 

   

X 

14.  Intensificar discussão no Conjunto CFESS/ CRESS sobre a questão 
indígena no Brasil, população quilombola e comunidades 
tradicionais, o aparato legal (legislação) que as regem, bem como o 
estudo sobre o acesso desses segmentos às políticas públicas. 

  X 

15.  Aprofundar estudos em conjunto com a COFI, para 
estabelecer parâmetros de atuação dos Assistentes Sociais nas 
diversas políticas sociais, tendo como eixos: 
a) O subsídio às lutas pela ampliação da presença desses 
profissionais nas instituições responsáveis pelas políticas; 
b) A qualificação do atendimento oferecido à população e as 
condições de trabalho do assistente social; 

c) A viabilização, a construção e a oferta de novas políticas 
determinadas pela conjuntura; 
d) As referências já existentes nas diretrizes e leis nacionais. 
e) A superação da lógica produtivista presente na gestão das 
políticas sociais. 

 

 

X 

  

16.  Elaborar uma brochura com o conteúdo das palestras e debates 
provenientes do Seminário Nacional de Controle Social. 

X   

17.  Realizar o II Encontro Nacional dos Assistentes Sociais do Sistema 
Sócio-Jurídico, no segundo semestre de 2009, antecedido pela 
realização de Encontros nos Estados que aprofundarão o debate 
sobre as atribuições do serviço social e o trabalho interdisciplinar. 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 
Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), defendendo 

seu caráter deliberativo e tripartite. 

  X 

19.  Firmar posição contrária à reedição dos fundos de solidariedade, 
uma vez que ferem frontalmente o comando único da gestão da 
política pública de assistência social, efetivando representações 
junto aos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, produzindo um 
CEFFS MANISFESTA sobre o tema. 

 X  

20.  Firmar posição contrária aos fundos públicos paralelos, uma vez que 

ferem frontalmente o comando único da gestão da política pública 
de assistência social. 

  X 

RECOMENDAÇÕES 

1.  Fortalecer a luta por uma reforma psiquiátrica antimanicomial, 
articulando com outras entidades, conselhos profissionais e entidade 
de usuários e familiares, visando à efetivação da legislação existente. 

  X 

2.  Realizar reuniões permanentes com os assistentes sociais 

representantes dos CRESS com assento nos Conselhos de políticas e 
de direitos com o objetivo de discutir os instrumentos de 
acompanhamento, socialização e monitoramento dessas 
representações. 

 X  

3.  Estimular estudos e debates, mapear as práticas na categoria dos 
assistentes sociais para a transversalidade das questões ambientais, 
urbanas e agrárias em todas as políticas públicas, através de debates e 

acompanhamento sistemático da atuação profissional nestas áreas e 
com populações tradicionais, contemplando a discussão sobre a 
importância de instituir mecanismos de proteção à propriedade 
intelectual dos conhecimentos dessas populações, formando uma 
rede (internet, encontros, etc) de discussão sobre a questão 
ambiental. 

   

X 

4.  Estimular estudos para a criação de um índice que revele o risco 
social no Brasil polarizando com os índices de risco do capital, a 

exemplo do risco País. 

  X 

5.  Aliar-se aos movimentos sociais na realização de campanhas sobre a 
importância do voto nas eleições, combatendo o uso indevido das 
políticas públicas nestas ocasiões. 

  X 

6.  Promover debates em âmbito regional sobre o ECA, SUS, Estatuto 
do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência e o Programa Brasil sem 
Homofobia, assim como a atuação profissional do assistente social 

nestas áreas. 

 X  

7.  Acompanhar atuação das frentes parlamentares em defesa da 
seguridade social na perspectiva da ampliação de direitos. 

  X 

8.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, conforme art. 6º da Constituição Federal, com 
financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão 

participativa, submetida ao controle da sociedade. 

  X 

9.  Defender nos espaços de representação que as emendas 
parlamentares referentes às políticas sociais sejam submetidas ao 
controle social de seus respectivos Conselhos. 

  X 

 



TABELA I - 38º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2009 – Campo Grande (MS) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular junto aos órgãos gestores, conselhos, sindicatos, FENTAS 
e parlamento para inserção dos assistentes sociais nas equipes de 
ESF e NASF por meio de concurso público. 

  X 

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 
defendendo que sua exeqüibilidade requer a: 
      1) Aprovação do PL SUAS 3077/08 nos seguintes eixos: 
a) Responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do cofinanciamento, a correção e o 
aumento real dos valores destinados ao custeio dessa política; 
b) Ampliação do acesso ao BPC, considerando a revisão do conceito 
de família, o aumento per capita para 1 salário mínimo, o não 

cômputo no cálculo da renda familiar dos benefícios previdenciários 
e assistenciais de valor igual a um salário mínimo (já concedidos a 
qualquer membro da família) e avaliação médico e social na 
definição da incapacidade para o trabalho e vida independente das 
pessoas com deficiência; 
c) Adoção de conceituação de família para acesso aos serviços 
socioassistenciais, que transpõe os critérios de consangüinidade e de 
conjugalidade, expressando as formas plurais de pertencimento e 

convivência socioafetiva; 
d) Recuperação da previsão de gratuidade e desobrigação da contra 
prestação do usuário e defesa da utilização de recursos específicos 
para o quadro próprio. 
     2) Participação dos usuários em articulação com os movimentos 
dos trabalhadores na defesa do controle democrático do Estado; 
     3) Regulamentação do processo de certificação das entidades 
beneficentes (PL 3021/08) seja realizada pelos poderes executivos 

conforme área de atuação, nas três esferas de governo, com controle 
democrático do Estado e a garantia da gratuidade de ações e serviços 
à população usuária; 
      4) Regulamentação de serviços com composição de equipes de 
referência, cobertura da rede socioassistencial e da formação de um 
amplo quadro de trabalhadores mediante concurso público; 
     5) Articulação com as demais políticas de proteção social; 
     6) Garantia do comando único com posicionamento contrário a 
atuação de Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito 
Privado na gestão da política; 
      7) Alteração da terminologia da LOAS, com adaptação às novas 
nomenclaturas relativas a pessoa com deficiência. 

   

 

 

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da NOB/ RH-SUAS nas 
três esferas de governo, por meio da seguinte agenda: 
     1) Articulação com outras categorias profissionais, sindicatos e 

demais forças sociais para instituição das câmaras/ mesas de 
negociação para defesa e regulação das condições e relações de 
trabalho; 
     2) Defesa de capacitação permanente própria para os 
trabalhadores da AS; 
     3) Defesa da ampliação da equipe nos serviços sócioassistenciais 
mediante concurso público, incluindo assistente social; 
     4) Aprofundamento das discussões sobre o trabalho do assistente 

social no SUAS problematizando: as competências técnicas que vêm 
sendo atribuídas aos profissionais, com base na lei de 
regulamentação da profissão no documento do CFESS/ CFP e na 
Resolução 493/07 sobre as condições de trabalho; o trabalho 
sócioeducativo com famílias e o trabalho nos CRAS no que refere a 
educação popular e mobilização social. 

   

 

 

X 

4.  Efetivar o trabalho do GT do Serviço Social na Educação, 
apresentando os resultados no Encontro CFESS/ CRESS de 2010. 

  X 



Deflagrar e aprofundar o debate sobre a inclusão do assistente social 
na Educação no âmbito das regiões. 

5.  Construir Carta de Campo Grande a partir dos principais elementos 
conjunturais debatidos pelo Encontro Nacional CFESS/ CRESS 
2009, contemplando os itens abaixo: 
1) Análise sobre a crise do capital; 
2) Impactos na concentração de renda e riqueza e desemprego; 
3) Impactos para os direitos e políticas sociais; 
4) Denúncia da criminalização dos movimentos sociais; 
5) Desafios ao projeto-Ético político nesse contexto; 

6) Defesa de fortalecimento e articulação com os movimentos da 
classe trabalhadora; 
7) Atualidade do projeto socialista; 
8) Organização político-sindical. 

   

X 

6.  Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do 
INSS, de modo a contemplar a realização dos serviços específicos a 
serem prestados à população previdenciária e aos usuários do BPC, 

através de: 
1) Lutar pela ampliação das vagas em 50% e dar continuidade às 
ações de defesa para recomposição integral do quadro do INSS; 
2) Acompanhamento do processo de restabelecimento dos 
instrumentos técnicos do Serviço Social junto ao INSS (instrumento 
de avaliação social, parecer social, recursos sociais, etc), enfatizando 
seu sentido social na garantia de 
acesso aos direitos; 
3) Elaborar parâmetros de intervenção na previdência social pelo GT 

já existente, envolvendo conselheiros do CFESS e assistentes sociais 
que atuam na política previdenciária. 

   

 

X 

7.  Adotar estratégias políticas para a representação do CFESS/CRESS 
nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos, 
considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza como 
representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por meio de: 
1) Articulação com os movimentos sociais; 

2) Manutenção atualizada do mapeamento, acompanhamento e 
avaliação das representações do Conjunto CFESS/ CRESS nos 
Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos; 
3) Realização de encontros estaduais de assistentes sociais com 
assento nos Conselhos, com o objetivo de ampliar e capacitar a 
categoria no controle e acompanhamento da execução orçamentária 
nas três esferas de governo, no planejamento e sistemas de 
informação, entre outros, e definir uma agenda de trabalho e de 

lutas, remetendo a discussão para os Encontros Descentralizados e 
Nacional e instituir: 
a) Definição dos princípios de atuação das representações; 
b) Definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 
monitoramento das representações. 

   

 

 

X 

8.  Defender nos diversos espaços de controle social, no parlamento e 
na sociedade em geral, a posição do Conjunto CFESS/ CRESS em 
defesa do ECA, e em especial no que diz respeito a: 

1) Não alteração da idade de responsabilidade penal; 
2) Não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional; 
3) Acompanhamento crítico e monitoramento do Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio-Educativo – SINASE; 
4) Implantação do Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária; observando o caráter de excepcionalidade da medida 
de adoção; 

5) Enfrentamento à violência sexual e exploração sexual comercial 
bem como a violência doméstica contra crianças e adolescentes; 
6) Ações de fortalecimento da erradicação do trabalho infantil e 
proteção ao trabalho do adolescente na condição de aprendiz; 
7) Enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes; 
8) Defesa da não emancipação civil do adolescente autor de ato 
infracional. 

   

 

 

X 

9.  Priorizar ações conjuntas com o movimento social contrário às 

Fundações, com a participação nos Fóruns instituídos em defesa do 
serviço público e contra as Fundações privadas e contra as 

   

X 



Organizações Sociais, defendendo a responsabilização do Estado na 
condução das políticas. 

10.  Fortalecer articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da seguridade social do Conjunto CFESS/CRESS 
e contra as “reformas” previdenciárias, trabalhistas, universitária e 
tributária, nos moldes atualmente propostos pelo governo federal, 
com destaque para a implantação dos Fóruns de Seguridade Social e 
a luta pelo retorno do Conselho Nacional de Seguridade Social, 
fortalecendo a caravana do SUS e propiciando discussões nos 
estados. 

   

X 

11.  Fortalecer as lutas pelo direito à cidade, na dimensão urbana rural, 
considerando: 
1) Participação nos conselhos de políticas, conferências e fóruns de 
reforma urbana; 
2) Articulação e apoio às lutas dos movimentos sociais: pelo direito 
à terra, moradia digna, direitos dos povos indígenas; 
3) Promover debates no âmbito do conjunto sobre o direito a cidade 

em sua dimensão ética, política e social; 
4) Intensificar discussão no Conjunto CFESS/ CRESS sobre a 
questão indígena no Brasil, população quilombola e comunidades 
tradicionais, o aparato legal (legislação) que as regem, o estudo 
sobre o acesso desses segmentos às políticas públicas, apoiando a 
luta pela demarcação das terras; 
5) Realizar Seminários Regionais em 2010 sobre a política para o 
desenvolvimento urbano e indicação de seminário nacional até abril 
de 2011; 

6) Acompanhar o processo de implementação do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social e a criação dos sistemas estaduais. 

   

X 

12.  Aprofundar estudos em conjunto com a COFI, para estabelecer 
parâmetros de atuação dos assistentes sociais nas diversas políticas 
sociais, tendo como eixos: 
1) O subsídio às lutas pela ampliação da presença desses 
profissionais nas instituições responsáveis pelas políticas; 

2) A qualificação do atendimento oferecido à população e as 
condições de trabalho do assistente social; 
3) A viabilização, a construção e a oferta de novas políticas 
determinadas pela conjuntura; 
4) As referências já existentes nas diretrizes e leis nacionais; 
5) A superação da lógica produtivista presente na gestão das 
políticas sociais. 

 

 

X 

  

13.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 

Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), defendendo 
seu caráter deliberativo e tripartite. 

  X 

14.  Aprofundar a discussão no âmbito do Conjunto CFESS/ CRESS 
acerca dos fundos públicos paralelos, intensificando o 
posicionamento pelo comando único da gestão das políticas 
públicas. 

  X 

15.  Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica, e dos 

mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, 
articulado com o controle social e movimentos sociais. 

  X 

16.  Pautar nos Conselhos Nacional e Estaduais de Saúde, a necessidade 
de controle da verba SUS encaminhada ao Sistema Prisional, e de 
efetivação da Portaria Interministerial 1777/03, em sua 
integralidade. 

  X 

17.  Acompanhar em conjunto com os movimentos sociais e dos 
trabalhadores o andamento da Emenda Constitucional 29 e viabilizar 
estratégias que busquem o cumprimento imediato da 
regulamentação desta. 

  X 

18.  Realizar Seminário Nacional sobre o Trabalho da (o) Assistente 
Social na Previdência Social no primeiro semestre de 2010, 
abordando as condições de trabalho, as competências e atribuições 
bem como a interdisciplinaridade na avaliação do BPC. 

  X 

RECOMENDAÇÕES 

1.  Aliar-se aos movimentos sociais na realização de campanhas sobre a 
importância do voto nas eleições, combatendo o uso indevido das 

políticas públicas nestas ocasiões. 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Promover debates em âmbito regional sobre o ECA, SUS, Estatuto 
do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha e o 

Programa Brasil sem Homofobia, assim como a atuação profissional 
do assistente social nestas áreas. 

 X  

3.  Acompanhar atuação das frentes parlamentares em defesa da 
seguridade social na perspectiva da ampliação de direitos. 

  X 

4.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, na perspectiva explicitada na Carta de Maceió, com 
financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão 

participativa, submetida ao controle da sociedade. 

  X 

5.  Defender nos espaços de representação que as emendas 
parlamentares referentes às políticas sociais sejam submetidas ao 
controle social de seus respectivos Conselhos. 

  X 

 



TABELA J - 39° Encontro Nacional CFESS/CRESS – 2010 – Florianópolis (SC) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular junto aos órgãos gestores, conselhos, entidades sindicais, 
FENTAS e parlamento para inserção dos assistentes sociais nas 
equipes de ESF e NASF por meio de concurso público. 

  X 

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 
defendendo que sua exeqüibilidade requer a: 
1) aprovação do PL SUAS ‐3077/08 – nos seguintes eixos: 

a) responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do cofinanciamento, a correção e o 
aumento reais dos valores destinados ao custeio dessa política; 
b) ampliação do acesso ao BPC, considerando a revisão do conceito 
de família, o aumento per capita para um salário mínimo, o não 
cômputo no cálculo da renda familiar dos benefícios previdenciários 

e assistências de valor igual a um salário mínimo (já concedidos a 
qualquer membro da família) e assegurando a avaliação médica e 
social na definição da incapacidade para o trabalho de vida 
independente das pessoas com deficiência; 
c) adoção de conceituação de família para acesso aos serviços 
socioassistencias, que transpõem os critérios de consangüinidade e 
de conjugalidade, expressando as formas plurais de pertencimento e 
convivência socioafetiva; 

d) recuperação da previsão de gratuidade e desobrigação da contra 
prestação do usuário e defesa da utilização de recursos específicos 
para o quadro próprio; 
e) alteração da terminologia da LOAS, com adaptação as novas 
nomenclaturas relativas a pessoa com deficiência. 
2) acompanhamento da implantação da Lei 12.101/09 que 
regulamenta a certificação da filantropia, com fortalecimento do 
controle democrático e da primazia do Estado; 
3) regulamentação de serviços com composição de equipes de 

referência, cobertura da rede socioassistencial e de formação de um 
amplo quadro de trabalhadores mediante concurso público; 
4) defender a implantação de instâncias de controle social nos 
CRAS e CREAS; 
5) aprofundamento sobre a relação SUAS/SINASE, especialmente 
na estruturação dos serviços e desprecarização das condições de 
trabalho na formação das equipes. 

   

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da NOB/ RH‐SUAS nas 
três esferas de governo, por meio da seguinte agenda: 

1) articulação com outras categorias profissionais, sindicatos e 
demais forças sociais para instituição das câmaras/ mesas de 
negociação para defesa e regulação das condições e relações de 
trabalho; 
2) defesa de capacitação permanente própria para os trabalhadores 
da AS; 
3) defesa da ampliação da equipe nos serviços sócioassistenciais 
mediante concurso público, incluindo assistente social; 

4) aprofundamento das discussões sobre o trabalho do assistente 
social no SUAS problematizando: competências e atribuições 
profissionais nos serviços, direção técnico-política na gestão, 
reafirmando os parâmetros éticos e técnicos e a legislação 
profissional; trabalho socioeducativo nos CRAS na perspectiva da 
educação popular e da mobilização social; trabalho nos CREAS e 
instituições de acolhida na perspectiva da garantia de direitos sociais 
e humanos; 

5) luta pelo plano de carreira dos trabalhadores do SUAS. 

   

 

 

X 

4.  Participar dos Encontros Regionais e Nacional dos Trabalhadores da 
Assistência Social, com as seguintes estratégicas: 
1) elaborar documento do Conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS E 
ENESSO, sobre os trabalhadores do SUAS, contemplando o debate 

  

 

 

X 



sobre a relação entre competências, atribuições e serviços 
socioassistenciais, considerando sua dimensão política e técnica; 

2) articular assistentes sociais de base que atuam na política de 
assistência social e direção dos CRESS para participar dos encontros 
regionais; 
3) indicar vinte e seis (26) assistentes sociais da direção dos CRESS 
participar do encontro nacional, com custo partilhado entre o CFESS 
e os CRESS; 
4) participar no blog virtual do Fórum de Trabalhadores do SUAS, 
bem como dos Fóruns Estaduais e Municipais de Trabalhadores do 

SUAS. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
5.  Dar continuidade ao Grupo de Trabalho do Serviço Social na 

Educação com vistas a: 
1) provocar a realização de debates estaduais e municipais até o final 
do segundo semestre de 2011, a partir do documento “Subsídios 
para o Debate sobre Serviço Social na Educação” produzido pelo 
GT a ser socializado em dezembro de 2010; 
2) acompanhar e monitorar a tramitação dos PLs em nível federal, 

estadual e municipal e fazer incidência política para aprovação de 
seus conteúdos; 
3) organizar o Seminário Nacional do Serviço Social na Educação 
para o primeiro semestre de 2012, antecedido de seminários 
regionais; 
4) atualizar a bibliografia e pesquisas sobre o tema; 
5) incentivar a criação e continuidade das comissões/núcleos/Grupos 
de Trabalho sobre Serviço Social na educação junto aos CRESS, 

estimulando a sistematização das experiências; 
6) publicar o documento final sobre “Serviço Social na Educação” 
até o final do segundo semestre de 2012 após o Seminário Nacional 
de Educação. 

   

 

 

X 

6.  Construir Carta de Florianópolis a partir dos principais elementos 
conjunturais debatidos pelo Encontro Nacional CFESS/ CRESS 
2010, contemplando os itens abaixo: 
1) análise sobre a crise do capital; 

2) impactos na concentração de renda e riqueza e desemprego; 
3) impactos para os direitos e políticas sociais; 
4) denúncia da criminalização dos movimentos sociais; 
5) desafios ao projeto‐Ético político nesse contexto; 

6) defesa de fortalecimento e articulação com os movimentos da 
classe trabalhadora; 
7) atualidade do projeto socialista; 
8) organização político‐sindical; 

9) projeto societário em disputa; 
10) eleições Gerais; 
11) questões Socioambientais e desenvolvimento urbano. 

   

 

 

X 

7.  Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do 
INSS, de modo a contemplar a realização dos serviços específicos a 
serem prestados à população previdenciária e aos usuários do BPC, 
através de: 
1) lutar pela ampliação das vagas e dar continuidade às ações de 
defesa para recomposição integral do quadro do INSS; 
2) acompanhamento do processo de restabelecimento dos 

instrumentos técnicos do Serviço Social junto ao INSS (instrumento 
de avaliação social, parecer social, recursos sociais, etc), enfatizando 
seu sentido social na garantia de 
acesso aos direitos; 
3) elaborar parâmetros de intervenção na previdência social pelo GT 
já existente, envolvendo conselheiros do CFESS e assistentes sociais 
que atuam na política previdenciária; 
4) implementar os encaminhamentos de competência do Conjunto 

CFESS/CRESS construídos no Seminário Nacional do Serviço 
Social na Previdência Social; 
5) assegurar a realização de Seminários Estaduais do Serviço Social 
na Previdência Social em 2011. 

   

X 

8.  Realizar encontros estaduais de assistentes sociais com assento nos 
Conselhos, com o objetivo de ampliar e capacitar a categoria no 
controle e acompanhamento da execução orçamentária nas três 

  

 

 



esferas de governo, no planejamento e sistemas de informação, entre 
outros, e definir uma agenda de trabalho e de lutas, remetendo a 

discussão para os Encontros Descentralizados e Nacional e instituir: 
1) definição dos princípios de atuação das representações, tendo 
como uma das referências os princípios do Código Ética 
Profissional; 
2) definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 
monitoramento das representações. 

X 

9.  Acompanhamento crítico e monitoramento do PL 1.627/2007 que 
dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE, e observando a Resolução conjunta 
CNAS/CONANDA nº 01/2010, que estabelece parâmetros para 
orientar a constituição de Comissões Intersetoriais de Convivência 
Familiar e Comunitária. 

   

X 

10.  Defesa na garantia da implementação do SISAN (Sistema nacional 
de segurança alimentar e nutricional) que prevê alimentação 
adequada nas escolas e creches. 

  X 

11.  Lutar pela implementação das diretrizes previstas na lei 12.010/09, 
em especial no que tange ao acolhimento institucional e adoção de 
crianças e adolescentes. 

  X 

12.  Manifestar posicionamento contrário a exposição depreciativa de 
crianças e adolescentes em programas de massa da mídia que, por 
formarem opinião pública, ferem os princípios do ECA. 

  X 

13.  Priorizar ações conjuntas com o movimento social contrário às 

privatizações, com a participação nos diversos espaços democráticos 
e fóruns instituídos em defesa do serviço público e contra as 
Fundações privadas, as OS, as OSCIPS e outras modalidades, 
defendendo a responsabilização do Estado na condução das políticas 
públicas. 

   

X 

14.  Fortalecer articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da seguridade social e contra as “reformas” 

previdenciárias, trabalhistas, universitária e tributária, nos moldes 
atualmente propostos pelo governo federal, com destaque para: 
1) implantação dos Fóruns de Seguridade Social; 
2) luta pelo retorno do Conselho Nacional de Seguridade Social; 
3) apoio e fortalecimento na implementação das propostas do 
Conselho Nacional de Saúde decorrentes das caravanas do SUS: 
Regulamentação da Emenda Constitucional n. 29/2000; criação da 
carreira única da saúde; serviço civil em saúde; autonomia 

administrativa e financeira dos serviços do SUS; profissionalização 
da administração e gestão do SUS; flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei de Responsabilidade Sanitária; 
4) luta pela jornada de trabalho de 30 horas para os 
trabalhadores da saúde. 
5) discussões nos Estados, considerando o financiamento baseado na 
desoneração do trabalho e gestão participativa, submetida ao 
controle da sociedade; 
6) defesa intransigente do orçamento da seguridade social e do fim 

da DRU. 

   

 

 

 

X 

15.  Fortalecer as lutas pelo direito à cidade, nas dimensões urbana e 
rural, considerando: 
1) participação nos conselhos de políticas, conferências e fóruns de 
reforma urbana; 
2) articulação e apoio às lutas dos movimentos sociais pelo direito a 
terra, pela moradia digna, pelos direitos dos povos originários, 

quilombolas, população em situação de rua e catadores de materiais 
recicláveis; 
3) promoção de debates no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS 
sobre o direito à cidade em suas dimensões ética, política e social e 
sua transversalidade nas políticas púbicas e na garantia dos direitos 
humanos; 
4) intensificação da discussão no Conjunto CFESS/ CRESS sobre a 
questão indígena no Brasil, a população quilombola e comunidades 

tradicionais, o aparato legal (legislação) que as regem, o estudo 
sobre o acesso desses segmentos às políticas públicas, apoiando a 
luta pela demarcação das terras; 
5) realização de Seminários Regionais em 2010/2011 sobre a 

   

X 



política para o desenvolvimento urbano e indicação de seminário 
nacional até 2011, em São Paulo, a partir de orientações e 

metodologia a serem elaboradas por uma Comissão Ampla formada 
pelo CFESS e um CRESS por região, criado para esse fim, 
considerando a amplitude da temática; 
6) acompanhar o processo de implementação do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social e a criação dos sistemas no âmbito 
dos estados e dos municípios, considerando a possibilidade de 
alteração da lei federal que cria o Serviço Nacional de Assistência 
Técnica / Habitação de Interesse Social, com a inclusão do serviço 

de assistência técnica nas áreas social e jurídica; 
7) atuar para efetivação das deliberações das conferências relativas 
aos processos democráticos; 
8) ampliar o debate no âmbito do conjunto CFESS/CRESS sobre o 
direito à cidade e sua transversalidade nas políticas públicas e na 
garantia dos direitos humanos; 
9) pautar com a categoria no âmbito do conjunto CFESS /CRESS a 
discussão dos impactos da Copa 2014 no conteúdo urbano, 
reforçando a relevância do controle social e do direito à moradia. 

16.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 
Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), defendendo 
seu caráter deliberativo e tripartite. 

  X 

17.  Aprofundar a discussão no âmbito do Conjunto CFESS/ CRESS 
acerca dos fundos públicos paralelos, intensificando o 
posicionamento pelo comando único da gestão das políticas 
públicas. 

  X 

18.  Fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica, e dos 
mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, 
articulado com o controle social e movimentos sociais. 

  X 

19.  Pautar nos Conselhos Nacional e Estaduais de Saúde e promover 
encontros regionais para discutir a política de saúde no sistema 
prisional em que sejam pautadas: 

1) a necessidade de controle social da verba SUS encaminhada ao 
Sistema Prisional; 
2) a efetivação da Portaria Interministerial 1777/03, em sua 
integralidade; 
3) a dificuldade de acesso ao SUS (extra‐muros) pelos usuários do 

Sistema Prisional tendo em vista a garantia da universalidade 
preconizada pela Lei 8080/90. 

  X 

20.  Acompanhar em conjunto com os movimentos sociais e dos 
trabalhadores o andamento da Emenda Constitucional 29 e viabilizar 

estratégias que busquem o cumprimento imediato da 
regulamentação desta. 

  X 

21.  Aprofundar debate sobre a Lei nº 11.942/2009, que dispõe sobre a 
existência de creches para abrigar crianças até 07 anos de idade, nas 
penitenciárias femininas. 

  X 

22.  Acompanhar os debates e estudar a possibilidade de intervenção 
junto ao Ministério da Educação para a discussão dos critérios 

cumulativos relacionadas aos artigos 14 e 15 da Lei nº 12.101/2009, 
bem como a inserção/reinserção dos assistentes sociais nos 
programas de apoio a alunos bolsistas. 

 

X 

  

23.  Incorporar nas Comissões do CFESS e dos CRESS o debate sobre a 
economia solidária, tensionando e problematizando para que a 
mesma não se torne uma forma de precarização ou subemprego e, 
sim, um espaço que propicie a discussão do trabalho como direito, 
inclusive tensionando o Estado para a elaboração e implementação 

de políticas de trabalho, emprego e renda com proteção social. 

   

X 

24.  Atuar junto aos gestores públicos e das organizações privadas da 
política de educação na defesa do projeto profissional, considerando 
a Lei 8662/93, o Código de Ética Profissional e demais legislações 
pertinentes ao exercício profissional. 

 X  

25.  Elaborar posição política do conjunto CFESS/CRESS sobre a 
interpretação jurídica do supremo tribunal (decisão monocrática 

proferida nos autos da RCL 3805/SP, ministra Carmem Lúcia) que 
versa sobre critérios de acesso ao BPC restringindo o previsto na 
LOAS. 

  X 



26.  Produzir manifestação acerca da Concepção de Seguridade Social 
que defendemos para ser distribuído na Conferência Mundial sobre 

Sistemas Universais de Seguridade Social, a ser realizado em 
dezembro de 2010 na cidade de Brasília. 

X   

27.  Defender a criação, efetivação, estruturação e garantia das condições 
de funcionamento adequadas das Defensorias Públicas em todos os 
estados, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal. 

 X  

28.  Defender o SUS, em especial a integralidade e universalidade do 
sistema, promovendo ações políticas contra a cobrança no SUS para 

atendimento diferenciado bem como apuração dos fatos e a 
responsabilização de quem as pratica. 

  X 

AGENDA PERMANENTE 

1.  Defender nos diversos espaços de controle social, no parlamento e 
na sociedade em geral, a posição do Conjunto CFESS/ CRESS em 
defesa do ECA, e em especial no que diz respeito a: 
1) não alteração da idade de responsabilidade penal; 
2) não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional; 
3) enfrentamento à violência sexual e exploração sexual comercial 
bem como a violência doméstica contra crianças e adolescentes; 
4) ações de fortalecimento da erradicação do trabalho infantil e 

proteção ao trabalho do adolescente na condição de aprendiz; 
5) enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes; 
6) defesa da não emancipação civil do adolescente autor de ato 
infracional; 
7) enfrentamento de todo tipo de violência no contexto escolar. 

   

 

 

X 

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 

defendendo que sua exeqüibilidade requer a: 
1) participação dos usuários em articulação com os 
movimentos dos trabalhadores na defesa do controle democrático 
sobre o Estado; 
2) articulação com as demais políticas de proteção social; 
3) garantia do comando único com posicionamento contrário a 
atuação de Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito 
Privado na gestão da política. 

   

 

X 

3.  Apoiar debates em âmbito regional sobre o ECA, SUS, SISAN, 
SUAS, Estatuto do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência, Lei Maria 
da Penha o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT e outros, assim como a atuação profissional do 
assistente social nestas áreas. 

 X  

4.  Acompanhar atuação das frentes parlamentares em defesa da 

seguridade social na perspectiva da ampliação de direitos. 
  X 

5.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, na perspectiva explicitada na Carta de Maceió, com 
financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão 
participativa, submetida ao controle da sociedade. 

  X 

6.  Defender nos espaços de representação que as emendas 
parlamentares referentes às políticas sociais sejam submetidas ao 

controle social de seus respectivos Conselhos. 

  X 

7.  Adotar estratégias políticas para a representação do CFESS/ CRESS 
nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos, 
considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza como 
representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por meio de: 
1) articulação com os movimentos sociais; 
2) manutenção atualizada do mapeamento, acompanhamento e 
avaliação e capacitação permanente das representações do Conjunto 

CFESS/ CRESS nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de 
direitos. 

   

X 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA K - 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2011 – Brasília (DF) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Articular e intensificar as ações de cobrança junto aos órgãos 
gestores, conselhos, entidades sindicais, FENTAS e parlamento para 
inserção dos assistentes sociais nas equipes de ESF, NASF e 
Atenção Básica de Saúde, por meio de concurso público. 

X   

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 
defendendo que sua exequibilidade requer a: 
1. Regulamentação da Lei 12.435/11 e continuar na luta pela: 
a) responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do co-financiamento, a correção e o 
aumento real dos valores destinados ao custeio dessa política; 
b) ampliação do acesso ao BPC, considerando a revisão do conceito 

de família, o aumento per capita para um salário mínimo, o não 
cômputo no cálculo da renda familiar dos benefícios previdenciários 
e assistenciais de valor igual a um salário mínimo (já concedidos a 
qualquer membro da família); 
c) adoção de conceito de família para acesso aos benefícios e 
serviços socioassistenciais, que transpõem critérios de 
consanguinidade e de conjugalidade, expressando as formas plurais 
de pertencimento e convivência socioafetiva; 

d) desobrigação da contra prestação do usuário no acesso aos 
serviços e benefícios da assistência social; 
e) recursos específicos para o quadro próprio de pessoal nas três 
esferas de governo; 
f) responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do co-financiamento de no mínimo 
10% do orçamento da seguridade social para os serviços 
socioassistenciais; 

g) que a avaliação para o acesso ao BPC para pessoa com 
deficiência não se restrinja a incapacidade superior a 2 anos, 
recentemente implantada pelo INSS que privilegia a visão 
biomédica em detrimento da avaliação social; 
h) fazer incidência política junto as instâncias de gestão e 
deliberação no processo de normatização do percentual para apoio 
técnico do co-financiamento dos serviços socioassistenciais; 
2. acompanhamento da implantação da Lei 12.101/09 que 
regulamenta a certificação da filantropia, com fortalecimento do 

controle democrático e da primazia do Estado; 
3. regulamentação de serviços com composição de equipes de 
referência, cobertura da rede socioassistencial e de formação de um 
amplo quadro de trabalhadores mediante concurso público; 
4. defesa da implantação de instâncias de gestão democrática nas 
unidades locais de atendimento do SUAS; 
5. garantia de uma equipe de referência na estruturação dos serviços 
de proteção especial, aprofundando a relação SUAS/SINASE. 

   

 

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da gestão do trabalho do 
SUAS nas três esferas de governo, por meio da participação no 
Fórum dos Trabalhadores e da defesa em outros espaços da seguinte 
agenda: 
1. articulação com outras categorias profissionais, sindicatos e 
demais forças sociais para instituição das câmaras/ mesas de 
negociação para defesa e regulação das condições e relações de 

trabalho; 
2. defesa de capacitação permanente própria para os trabalhadores 
da assistência social; 
3. defesa da ampliação da equipe nos serviços socioassistenciais 
mediante concurso público, incluindo assistente social; 
4. aprofundamento das discussões sobre o trabalho do assistente 
social no SUAS problematizando: competências e atribuições 
profissionais nos serviços, direção técnico-política na gestão, 

   

 

 

 

 

X 



reafirmando os parâmetros éticos e técnicos e a legislação 
profissional; trabalho socioeducativo nos CRAS na perspectiva da 

educação popular e da mobilização social; trabalho nos CREAS e 
instituições de acolhida na perspectiva da garantia de direitos sociais 
e humanos; 
5. luta pelo plano de cargos, carreira, salários e remuneração dos 
trabalhadores do SUAS; 
6. contribuir para o fortalecimento dos Fóruns dos Trabalhadores do 
SUAS em nível nacional, estadual e municipal, mediante: 
a) participação no processo de sua estruturação; 

b) disputa das representações na esfera municipal para a estadual e 
desta para a federal; 
c) defesa da composição da coordenação nacional de fórum com a 
participação de representantes dos fóruns estaduais; 
d) defesa da implantação imediata da NOB/RH/SUAS. 
7. defesa de ações de segurança e saúde do trabalhador do SUAS; 
8. imediata implementação das deliberações do primeiro Encontro 
Nacional dos Trabalhadores do SUAS, realizado em março de 2011, 
estabelecendo prioridade em consonância com os interesses dos 

trabalhadores com atenção as demandas regionais; 
9. participar do fórum nacional e estaduais de trabalhadores do 
SUAS com as seguintes estratégias: 
a) defender a ampliação do fórum para todas as categorias 
profissionais que trabalham no SUAS, independente do nível de 
escolaridade; 
b) defender que o fórum seja mais amplo que as entidades de 
categorias atualmente envolvidas em sua construção; 

c) defender a consolidação de um fórum de trabalhadores, mais 
amplo que a representação das entidades, em todas as esferas de 
organização dos fóruns; 
d) articular assistentes sociais de base que atuam na política de 
assistência social e direção dos CRESS para participar das reuniões 
do fórum; 
e) elaborar e divulgar documento em defesa de uma concepção de 
fórum; 

f) defender a criação de espaço e/ou mesa de negociação nacional, 
com desdobramentos regionais, vinculados aos fóruns de 
trabalhadores do SUAS. 

4.  Dar continuidade às atividades relacionadas à luta do Serviço Social 
na Educação, mantendo o GT Serviço Social na Educação por meio 
das seguintes ações: 
1. acompanhar a realização de debates estaduais e municipais até o 
final do segundo semestre de 2011, a partir do documento 

“Subsídios para o Serviço Social na Educação”, produzido pelo GT 
Serviço Social na Educação; 
2. acompanhar a organização do Seminário Nacional antecedido dos 
seminários regionais em 2012; 
3. atualizar a bibliografia e pesquisa sobre o tema; 
4. sistematizar o documento final sobre o Serviço Social na 
Educação após a realização do seminário nacional do Serviço Social 
na Educação, até o próximo encontro CFESS/CRESS. 

5. acompanhar e monitorar a tramitação dos projetos de lei (PLs) 
que versam sobre serviço social na educação em nível federal, com 
destaque para o PLC 060/2007, estadual e municipal e fazer pressão 
política junto ao Congresso Nacional para aprovação de seus 
conteúdos; 
6. incentivar a criação e continuidade das comissões/núcleos/grupos 
de trabalho sobre Serviço Social na Educação junto aos CRESS, 
estimulando a sistematização das experiências. 

   

 

X 

5.  Construir Carta de Brasília defendendo as políticas sociais públicas, 
gratuitas e universais, no marco dos direitos humanos e na 
perspectiva que a restrição ao acesso e a violação dos direitos é uma 
forma de violência. 

  X 

6.  Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do 
INSS, de modo a contemplar a realização dos serviços específicos a 
serem prestados à população previdenciária e aos usuários do BPC, 

através de: 

   

 



1. luta pela ampliação das vagas e dar continuidade às ações em 
defesa da recomposição integral do quadro do INSS; 

2. acompanhamento do processo de restabelecimento dos 
instrumentos técnicos do Serviço Social junto ao INSS (instrumento 
de avaliação social, parecer social, recursos sociais, etc), enfatizando 
seu sentido social na garantia de acesso aos direitos; 
3. elaborar parâmetros de intervenção na previdência social pelo GT 
já existente, envolvendo conselheiros do CFESS e assistentes sociais 
que atuam na política previdenciária; 
4. implementar os encaminhamentos de competência do Conjunto 

CFESS/CRESS construídos no Seminário Nacional do Serviço 
Social na Previdência Social, realizado em 2010; 
5. assegurar a realização de Seminários Estaduais do Serviço Social 
na Previdência Social em 2012; 
6. continuar cobrando junto ao MPOG que seja imediatamente 
editada a minuta que define as atribuições privativas e competências 
dos assistentes sociais do INSS, respeitando o que preceitua a 
legislação profissional; 
7. retornar a nomenclatura de “Assistentes Sociais” em substituição 

a de “Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social”, 
preservando assim a identidade do Serviço Social do INSS como um 
“serviço previdenciário” e privativo do/a assistente social; 
8. apresentar o resultado dos trabalhos das intervenções na 
previdência social pelo GT já existente, envolvendo conselheiros do 
CFESS e assistentes sociais que atuam na política previdenciária, até 
o Encontro Nacional de 2012; 
9. fortalecer o papel do Serviço Social no processo de avaliação do 

BPC por meio de reuniões com a Divisão de Serviço Social e GTs 
do INSS que atuam na implementação do benefício, considerando 
desacordo no que se refere ao novo instrumental de avaliação social 
e médica que dá ao médico a prerrogativa de definir se os 
impedimentos apresentados pelos usuários são de longo prazo. 

 

 

X 

7.  Realizar Encontros de assistentes sociais que assumem 
representação em Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa e 

Garantia de Direitos, com o objetivo de ampliar o debate, 
qualificando a categoria na execução das políticas públicas e 
acompanhamento da peça orçamentária nas três esferas de governo, 
no planejamento e sistemas de informação, entre outros, definindo 
uma agenda de trabalho, de lutas, orientações de atuação e instituir: 
1. definição dos princípios de atuação das representações, tendo 
como uma das referências os princípios do Código Ética 
Profissional; 
2. definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 

monitoramento das representações. 

  

 

X 

 

8.  Acompanhamento crítico e monitoramento do PLC 134/2009, que 
dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE, observando a Resolução Conjunta 
CNAS/CONANDA n. 01/2010, que estabelece parâmetros para 
orientar a constituição de Comissões Intersetoriais de Convivência 
Familiar e Comunitária. 

 

X 

  

9.  Defesa na garantia da implementação do SISAN (Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional), enquanto política pública de 
caráter intersetorial, que prevê alimentação adequada para todas as 
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 
Participar das Conferências Estaduais e da Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional que ocorrerão no ano de 2011. 
Acompanhar e monitorar a implementação dos Sistemas Estaduais 
de Segurança Alimentar (até 2011) e dos sistemas municipais de 

segurança alimentar (até 2012) 

   

X 

 

10.  Lutar pela implementação das diretrizes previstas na lei 12.010/09, 
em especial no que tange ao acolhimento institucional e direito à 
convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. 

  X 

11.  Priorizar ações conjuntas com o movimento social contrário às 
privatizações, fundações privadas, OSs, OSCIPs, Empresa Brasileira 
de Saúde Hospitalar (EBSERH/S.A), Parcerias Público/Privado - 

PPPs e outras modalidades, defendendo a responsabilização do 
Estado na condução das políticas públicas, por meio de: 

   

X 



1. participação nos diversos espaços democráticos e fóruns 
instituídos; 

2. apoio à criação de fóruns em defesa do SUS nos locais onde não 
existe. 

12.  Fortalecer articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da seguridade social e contra as “reformas” 
previdenciárias, trabalhistas, universitária e tributária, nos moldes 
atualmente propostos pelo governo federal, com destaque para: 
1. apoio e fortalecimento na implementação das propostas do 
Conselho Nacional de Saúde decorrentes das Caravanas do SUS, 

com destaque para a Emenda Constitucional n. 29/2000; 
2. luta pela jornada de trabalho de 30 horas para os trabalhadores da 
saúde; 
3. defesa do financiamento público baseado na desoneração do 
trabalho e tributação das grandes fortunas e na gestão submetida ao 
controle da sociedade; 
4. defesa intransigente do orçamento da seguridade social e do fim 
da DRU; 

5. atuar para efetivação das deliberações das conferências relativas 
aos processos democráticos; 
6. lutar pela implantação dos Fóruns de Seguridade Social; 
7. lutar pelo retorno do Conselho Nacional de Seguridade Social. 

   

 

 

X 

13.  Fortalecer as lutas pelo direito à cidade, nas dimensões urbana e 
rural, considerando: 
1. participação nos conselhos de políticas, conferências e fóruns de 
reforma urbana; 

2. articulação e apoio às lutas dos movimentos sociais pelo direito à 
terra, pela moradia digna, pelos direitos dos povos originários, 
quilombolas, população em situação de rua e catadores de materiais 
recicláveis; 
3. promoção de debates no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS 
sobre o direito à cidade em suas dimensões ética, política e social e 
sua transversalidade nas políticas públicas e na garantia dos direitos 
humanos; 

4. intensificação da discussão no Conjunto CFESS/ CRESS sobre a 
questão indígena no Brasil, a população quilombola e comunidades 
tradicionais, o aparato legal (legislação) que as regem, o estudo 
sobre o acesso desses segmentos às políticas públicas, apoiando a 
luta pela demarcação das terras; 
5. realização do Seminário Nacional sobre a política para o 
desenvolvimento urbano nos dias 28 e 29 de outubro/2011, em SP, a 
partir de orientações e metodologia elaboradas pela Comissão 

Ampliada, formada pelo CFESS e um CRESS por região, criado 
para esse fim, considerando a amplitude da temática; 
6. acompanhar e criar estratégias para fiscalização do processo de 
implementação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS/FNHIS) e a criação dos sistemas no âmbito dos estados e 
dos municípios, considerando a possibilidade de alteração da lei 
federal que cria o Serviço Nacional de Assistência Técnica / 

Habitação de Interesse Social, com a inclusão do serviço de 
assistência técnica nas áreas social e jurídica; 
7. pautar com a categoria no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS a 
discussão dos impactos da realização de megaeventos, a exemplo 
Copa 2014, no conteúdo urbano, reforçando a relevância do controle 
social e do direito à moradia; 
8. pautar na categoria, no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, a 
discussão dos impactos provocados pelos grandes projetos de 
intervenção urbanística a exemplo das hidroelétricas, reforçando o 

direito à moradia e o controle democrático da sociedade; 
9. garantir a participação popular nas discussões no âmbito do 
planejamento das intervenções urbanas, conforme determina o 
Estatuto da Cidade, através de audiências públicas, assembleias 
locais, reuniões distritais; 
10. inserção da categoria nos comitês populares da Copa de 2014, 
espaços democráticos e populares criados para ampliar as estratégias 
de defesa do controle social, do direito à moradia digna e do direito 

   

X 



à cidade; 
11. integrar a luta junto com os movimentos sociais em defesa da 

mobilidade urbana com o transporte público gratuito como direito 
social; 
12. apoio à luta do Movimento Nacional de População de Rua 
(MNPR), para acesso as políticas sociais e o direito de usufruto e 
permanência nas cidades; 
13. defesa da participação do/a assistente social nos projetos de 
trabalho técnico social (PTTS), respeitando os artigos 4º e 5º da lei 
8.662/93, como forma de diferenciar suas atribuições em relação aos 

demais profissionais que ocupam o cargo genérico de “técnico 
social”. 

14.  Fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos 
mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, 
álcool e outras drogas, articulado com o controle social e 
movimentos sociais, por meio de: 
1. defesa da ampliação e dos investimentos nos serviços da rede 
pública de atenção integral (CAPs gerais, CAPs AD, CAPs I, 

Centros de Convivência, Centros de Acolhimento Transitório, 
Leitos para Desintoxicação em Hospitais Gerais, Leitos 
Psiquiátricos em HG, Residências Terapêuticas, dentre outros) às 
pessoas em sofrimento mental e drogadicção, posicionando-se 
contra a privatização dos serviços de saúde mental; 
2. fortalecimento dos movimentos sociais para a interlocução com 
os demais conselhos de classe, buscando o protagonismo dos 
usuários e familiares da saúde mental, álcool e outras drogas; 

3. incentivo à participação dos/as assistentes sociais nos 
movimentos sociais, grupos temáticos, conselhos de direitos e 
demais espaços de mobilização, fomentando o debate sobre a 
reforma psiquiátrica; 
4. incidência política junto às instâncias de gestão e de deliberação 
acerca dos critérios de implantação dos serviços de saúde mental, 
especialmente, os Centros de Atenção Psicossocial – CAPs, 
possibilitando que mais usuários tenham acesso a esses serviços 

especializados; 
5. garantia e acompanhamento da efetivação das deliberações na IV 
Conferência Nacional Intersetorial de Saúde Mental; 
6. defesa e fortalecimento da Política Nacional de Redução de 
Danos como possibilidade de cuidado e promoção da saúde, 
endossando o seu caráter intersetorial com destaque para as políticas 
de educação pública e de defesa dos direitos das crianças, 
adolescentes e juventudes. 

   

 

 

 

 

X 

15.  Pautar nos Conselhos Nacional e Estaduais de Saúde e promover 
encontros regionais para discutir a política de saúde no sistema 
prisional em que sejam pautadas: 
1. a necessidade de controle social da verba SUS encaminhada ao 
sistema prisional; 
2. a efetivação da Portaria Interministerial 1.777/03, em sua 
integralidade; 
3. a dificuldade de acesso ao SUS (extramuros) pelos usuários do 

sistema prisional, tendo em vista a garantia da universalidade 
preconizada pela lei 8.080/90. 

   

X 

16.  Aprofundar debate, articulado com o CONANDA e demais 
movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
sobre a lei n. 11.942/2009, que dispõe sobre a existência de creches 
para abrigar crianças até 7 anos de idade, nas penitenciárias 
femininas. 

  X 

17.  Acompanhar os debates e estudar a possibilidade de intervenção 
junto ao Ministério da Educação para a discussão dos critérios 
cumulativos relacionados aos artigos 14 e 15 da lei n. 12.101/2009, 
bem como a inserção/reinserção dos/as assistentes sociais nos 
programas de apoio a alunos bolsistas. 

   

X 

18.  Incorporar nas comissões do CFESS e dos CRESS o debate sobre a 
economia solidária, como estratégia governamental com tendência a 
naturalização do desemprego e legitimação do trabalho precarizado, 

com subsídio de nota técnica do CFESS: 
1. tensionar o Estado para elaborar e implementar políticas de 

   

X 



trabalho e emprego com proteção social; 
2. participação nas Conferências de Trabalho e Emprego Decente, a 

serem realizadas em 2012. 

19.  Publicizar e acompanhar as deliberações da Conferência Mundial 
sobre Sistemas Universais de Seguridade Social. 
Divulgar amplamente na Conferência Mundial sobre os 
Determinantes Sociais de Saúde, a concepção do Conjunto 
CFESS/CRESS sobre Seguridade Social. 

   

X 

20.  Realizar Seminários Regionais de Serviço Social da Previdência 

Social até dezembro de 2012. 

 X  

21.  Acompanhar o processo de regulamentação dos benefícios 
eventuais, tendo em vista os critérios de concessão, a 
responsabilidade do co-financiamento e definição clara dos 
benefícios que serão de fato concedidos à população. 

  X 

22.  Defender a ampliação da participação dos usuários e trabalhadores 
do SUAS nas instâncias de controle social (Conselho de Direito) 

garantindo o percentual de 50% de usuários, 25% de trabalhadores, 
25% de gestores, na composição dos assentos nos conselhos 
nacional, estaduais e municipais de assistência social, com 
indicativo de alteração no texto da LOAS. 

   

X 

23.  Aprofundar o debate sobre a perícia multiprofissional na concessão 
dos benefícios previdenciários. 

  X 

24.  Após a realização do Seminário Nacional sobre “Serviço Social e 

Questão Urbana” será aprofundado o debate acerca da necessidade 
de criação de um GT Nacional sobre questão urbana a ser definido 
no Encontro Nacional CFESS/CRESS 2012. 

  X 

AGENDA PERMANENTE 

1.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 
Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), defendendo 
seu caráter deliberativo e quadripartite. 

  X 

2.  Atuar junto aos gestores públicos e das organizações privadas da 
política de educação na defesa do projeto profissional, considerando 
a lei 8.662/93, o Código de Ética Profissional e demais legislações 
pertinentes ao exercício profissional. 

  X 

3.  Defender a criação, efetivação, estruturação e garantia das condições 
de funcionamento adequadas das Defensorias Públicas em todos os 
estados, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal. 

  X 

4.  Promover ações políticas contra a cobrança no SUS para 
atendimento diferenciado, bem como apuração dos fatos e a 
responsabilização de quem a pratica. 

  X 

5.  Defender nos diversos espaços de controle social, no parlamento e 
na sociedade em geral, a posição do Conjunto CFESS/ CRESS em 
defesa do ECA, em especial no que diz respeito a: 
1. não alteração da idade de responsabilidade penal; 
2. não alteração de tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional; 
3. enfrentamento à violência sexual e exploração sexual, bem como 
a violência doméstica contra crianças e adolescentes; 

4. ações de fortalecimento da erradicação do trabalho infantil e 
proteção ao trabalho do adolescente na condição de aprendiz; 
5. enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes; 
6. defesa da não emancipação civil do adolescente autor de ato 
infracional; 
7. enfrentamento de todo tipo de violência no contexto escolar. 

   

X 

6.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 

defendendo que sua exequibilidade requer a: 
1. participação dos usuários em articulação com os movimentos dos 
trabalhadores na defesa do controle democrático sobre o Estado; 
2. articulação com as demais políticas de proteção social; 
3. garantia do comando único com posicionamento contrário a 
atuação de Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito 
Privado na gestão da política. 

   

 

X 

7.  Apoiar debates em âmbito regional sobre o ECA, SUS, SISAN, 
SINASE, SUAS, Estatuto do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência, 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei Maria da Penha, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos de LGBT e outros, assim como a atuação 

profissional do/a assistente social nessas áreas. 

X 

8.  Acompanhar a atuação das frentes parlamentares em defesa da 
seguridade social na perspectiva da ampliação de direitos. 

X   

9.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, na perspectiva explicitada na Carta de Maceió, com 
financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão 
participativa, submetida ao controle da sociedade. 

  X 

10.  Defender nos espaços de representação que as emendas 
parlamentares referentes às políticas sociais sejam submetidas ao 
controle social de seus respectivos Conselhos. 

  X 

11.  Adotar estratégias políticas para a representação do Conjunto 
CFESS/ CRESS nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de 
direitos, considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza 
como representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por 

meio de: 
1. articulação com os movimentos sociais; 
2. manutenção atualizada do mapeamento, acompanhamento, 
avaliação e capacitação permanente das representações do Conjunto 
CFESS/ CRESS nos Conselhos de políticas públicas e de defesa de 
direitos; 
3. definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 
monitoramento das representações. 

   

X 

12.  Articular-se com os movimentos sociais em defesa da educação 
pública de qualidade, em todos os níveis e na luta pela garantia dos 
10% do PIB para educação, bem como: 
1. participar dos fóruns de educação; 
2. defender a implementação, nos espaços educacionais, da gestão 
democrática com a participação dos diversos atores: profissionais da 
educação, alunos, familiares. (ação a ser realizada em interface com 
a comissão de formação profissional). 

   

X 

 



TABELA L - 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS – 2012 – Palmas (TO) 

SEGURIDADE SOCIAL 

ITEM PROPOSTAS RESPONSABILIDADE 

CFESS CRESS CRESS/ 

CFESS 

1.  Publicizar o resultado do levantamento realizado junto aos CRESS e 
intensificar as ações de cobrança junto aos órgãos gestores, 
conselhos, entidades sindicais, FENTAS e parlamento para inserção 
dos/as assistentes sociais nas equipes de ESF, NASF e Atenção 

Básica de Saúde, por meio de concurso público. 

 

X 

  

2.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 
defendendo que sua exequibilidade requer: 
1. acompanhar a implementação da Lei 12.435/11 e continuar na 
luta pela: 
a) responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do co-financiamento, a correção e o 

aumento real dos valores destinados ao custeio dessa política; 
b) continuar na luta pelo aumento per capita para 1 salário mínimo 
como forma de assegurar o acesso universal do direito à política de 
assistência social; 
c) continuar na luta pelo não cômputo no cálculo da renda familiar 
dos benefícios previdenciários e assistenciais de valor igual a um 
salário mínimo (já concedidos a qualquer membro da família); 
d) adoção de conceito de família para acesso aos benefícios e 

serviços socioassistenciais, que transpõe critérios de 
consanguinidade e de conjugalidade, expressando as formas plurais 
de pertencimento e convivência socioafetiva; 
e) desobrigação da contraprestação do/a usuário/a no acesso aos 
serviços e benefícios da assistência social, sobretudo no que se 
refere à condicionalidade aos programas de transferência de renda; 
f) recursos específicos para o quadro próprio de pessoal nas três 
esferas de governo; 

g) responsabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, 
assegurando a obrigatoriedade do co-financiamento de no mínimo 
10% do orçamento da seguridade social para os serviços 
socioassistenciais; 
h) que o resultado final da avaliação da incapacidade para concessão 
do BPC para pessoa com deficiência não seja determinado pela 
definição de incapacidade superior a dois anos, recentemente 
implantada pelo INSS, que privilegia a visão biomédica em 
detrimento da avaliação social; 

i) fazer incidência política junto às instâncias de gestão e 
deliberação no processo de normatização do percentual para apoio 
técnico do co-financiamento dos serviços socioassistenciais; 
2. acompanhamento da implantação da lei 12.101/09, que 
regulamenta a certificação da filantropia, com fortalecimento do 
controle democrático e da primazia do Estado; 
3. regulamentação de serviços com composição de equipes de 
referência, cobertura da rede socioassistencial e de formação de um 

amplo quadro de trabalhadores/as, mediante concurso público; 
4. defesa da implantação de instâncias de gestão democrática nas 
unidades locais de atendimento do SUAS; 
5. garantia de uma equipe de referência na estruturação dos serviços 
de proteção especial, aprofundando a relação SUAS/SINASE; 
6. manutenção do BPC como benefício não contributivo no valor de 
um salário mínimo. 

   

 

 

 

 

X 

3.  Acompanhar o processo de implementação da gestão do trabalho do 
SUAS nas três esferas de governo, por meio da participação no 
Fórum dos Trabalhadores e da defesa em outros espaços da seguinte 
agenda: 
1. articulação com outras categorias profissionais, sindicatos e 
demais forças sociais para instituição das câmaras/mesas de 
negociação para defesa e regulação das condições e relações de 
trabalho; 

   

 

 

X 



2. defesa de educação permanente própria para os/as 
trabalhadores/as da assistência social, priorizando a participação do 

conjunto na política nacional de educação permanente, que está 
sendo construída com a participação do CFESS, por meio do 
FNTSUAS, exercendo o monitoramento crítico na sua 
implementação; 
3. defesa da ampliação da equipe nos serviços socioassistenciais, 
mediante concurso público, incluindo a/o assistente social; 
4. aprofundamento das discussões sobre o trabalho da/o assistente 
social no SUAS, problematizando: competências e atribuições 

profissionais nos serviços, direção técnico-política na gestão, 
reafirmando os parâmetros éticos e técnicos e a legislação 
profissional; trabalho socioeducativo na perspectiva da educação 
popular e da mobilização social nos serviços socioassistenciais, na 
perspectiva da garantia de direitos sociais e humanos defendida pelo 
Conjunto CFESS/CRESS; 
5. luta pelo plano de cargos, carreira, salários e remuneração dos/as 
trabalhadores/as do SUAS, defesa da implantação imediata da 
NOB/RH-SUAS; 

6. participar e contribuir para o fortalecimento dos Fóruns de 
Trabalhadores/as do SUAS, em nível nacional, estadual, regional, 
distrital e municipal, mediante a defesa da implantação imediata da 
NOB/RH/SUAS; 
7. defesa do estabelecimento de uma política de saúde do/a 
trabalhador/a; 
8. imediata implementação das deliberações da 1ª Plenária Nacional 
do Fórum dos/as Trabalhadores/as do SUAS, realizado em 13 de 

abril de 2012, na qual foi aprovado a carta de princípios, o 
regimento interno e o plano de lutas, estabelecendo prioridades em 
consonância com os interesses dos/as trabalhadores/as, com atenção 
às demandas regionais; 
9. participar do Fórum Nacional e Estaduais de Trabalhadores/as do 
SUAS. 

4.  Dar continuidade às atividades relacionadas à luta do Serviço Social 

na Educação, por meio das seguintes ações: 
1. articular com outras categorias profissionais e espaços de 
organização política da educação a luta pelo fortalecimento da 
política de educação e a inserção do Serviço Social; 
2. ampliar e consolidar e debate do Serviço Social na Educação por 
meio de debates regionais e/ ou estaduais, a partir do acúmulo do 
Conjunto expressos nos documentos produzidos pelo GT; 
3. articular junto a ABEPSS e ANDES a participação nos fóruns e 
outros espaços de controle democrático da educação; 

4. acompanhar e monitorar a tramitação dos projetos de lei (PLs) 
que versam sobre Serviço Social na Educação, em nível federal 
(com destaque para o PL 3.688/2000), estadual e municipal e fazer 
pressão política junto ao Congresso Nacional para aprovação de 
seus conteúdos; 
5. incentivar a criação e continuidade das comissões/núcleos/grupos 
de trabalho sobre Serviço Social na Educação junto aos CRESS, 
estimulando a sistematização das experiências. 

6. apoiar a construção dos fóruns regionais e nacional de discussão 
da política de assistência estudantil. 

   

 

 

 

X 

5.  Construir a Carta de Palmas, indicando a concepção crítica de 
direitos humanos do Conjunto CFESS/CRESS, com explícita 
denúncia do aviltamento aos direitos humanos no Brasil e no mundo 
no contexto de crise do capital, de avanço da barbárie e do 
conservadorismo, de acirramento das diferentes expressões do 
Estado penal e com análise critica sobre algumas possíveis 

conquistas na proposta do Código Penal, elaborado pelos juristas e 
apresentado ao Senado, com destaque para importância de pautar a 
defesa desses direitos nos processos de formulação, gestão e 
operacionalização das políticas públicas. 

   

6.  Fortalecer e acompanhar a reestruturação do Serviço Social do 
INSS, defendendo a competência estabelecida no artigo 88 da lei 
8.213/91, como direito dos usuários, do artigo 20 parágrafo 6º da lei 

8.742/93 (alterada pela 12.435/11), bem como as diretrizes do 

   

 



manual técnico do Serviço Social no INSS, além de: 
1. lutar pela ampliação das vagas e continuidade às ações em defesa 

da recomposição integral do quadro do Serviço Social do INSS; 
2. assegurar a realização de Seminários Estaduais do Serviço Social 
na Previdência Social, em 2013; 
3. acompanhar e monitorar junto ao MPOG e ao Ministério da 
Previdência Social para que seja imediatamente editada a minuta 
que define as atribuições privativas e competências dos/as 
assistentes sociais do INSS, elaborada pelo GT, que contou com a 
participação do CFESS, MDS e INSS, em 2007; 

4. fortalecer o papel do Serviço Social no processo de avaliação do 
BPC, por meio de reuniões com GT interministerial, Divisão de 
Serviço Social e GTs do INSS, que atuam na implementação do 
benefício, considerando desacordo no que se refere ao novo 
instrumental de avaliação social e médica, que dá ao médico a 
prerrogativa de definir se os impedimentos apresentados pelos 
usuários são de longo prazo; 
5. lutar por condições éticas e técnicas para o exercício profissional; 
6. aprofundar o debate sobre a perícia multiprofissional na 

concessão dos benefícios previdenciários. 

 

 

 

X 

7.  Realizar Encontros de assistentes sociais que assumem 
representação em Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa e 
Garantia de Direitos, com o objetivo de ampliar o debate, 
qualificando a categoria no monitoramento das políticas públicas e 
acompanhamento do orçamento nas três esferas de governo, no 
planejamento e sistemas de informação, entre outros, definindo uma 

agenda de trabalho, de lutas, orientações de atuação e instituir: 
1. definição dos princípios de atuação das representações, tendo 
como uma das referências os princípios do Código Ética 
Profissional; 
2. definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 
monitoramento das representações. 

  

 

X 

 

8.  Acompanhamento crítico e monitoramento da Lei 12.594/2012, que 
dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE, observando a Resolução Conjunta 
CNAS/CONANDA n. 01/2010, que estabelece parâmetros para 
orientar a constituição de Comissões Intersetoriais de Convivência 
Familiar e Comunitária. 

 

X 

  

9.  Defesa na garantia da implementação do SISAN (Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional), enquanto política pública de 
caráter intersetorial, que prevê alimentação adequada para todas as 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

  X 

10.  Priorizar ações conjuntas com o movimento social contrário às 
privatizações, fundações privadas, OSs, OSCIPs, Empresa Brasileira 
de Saúde Hospitalar (EBSERH/S.A), Parcerias Público/Privado - 
PPPs e outras modalidades, defendendo a responsabilização do 
Estado na condução das políticas públicas, por meio de: 
1. participação nos diversos espaços democráticos e fóruns 
instituídos; 

2. apoio à criação de fóruns em defesa do SUS nos locais onde não 
existe; 
3. produção de um CFESS Manifesta contra a EBSERH. 

   

 

X 

11.  Fortalecer articulações políticas com os movimentos sociais em 
defesa da agenda da seguridade social e contra as “reformas” 
previdenciárias, trabalhistas, universitária e tributária, nos moldes 
atualmente propostos pelo governo federal, com destaque para: 

1. defesa da saúde pública, 100% estatal, universal e de qualidade 
com base nos princípios da reforma sanitária brasileira, assegurando 
10% do orçamento da União, conforme deliberação da XIV 
Conferência Nacional de Saúde; 
2. luta pela jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem perdas 
salariais para os/as trabalhadores/as da saúde; 
3. defesa do financiamento público baseado na desoneração do 
trabalho e tributação das grandes fortunas e na gestão submetida ao 
controle da sociedade; 

4. defesa intransigente do orçamento da seguridade social e do fim 
da DRU; 

   

X 



5. atuar para efetivação das deliberações das conferências relativas 
aos processos democráticos; 

6. defesa da democratização da previdência social, mediante a 
realização das conferências municipais, estaduais, distrital e 
nacional; 
7. lutar pela implantação dos Fóruns de Seguridade Social, 
objetivando a realização de conferências municipais estaduais, 
distrital e nacional de Seguridade Social; 

12.  Fortalecer as lutas pelo direito à cidade nas dimensões urbana e 
rural, com a criação de GT Nacional sobre o Serviço Social e 

Questão Urbana para aprofundamento e debate dos seguintes itens, 
com apresentação de relatório final no Encontro Nacional CFESS/ 
CRESS, em 2013: 
1. influir junto à categoria sobre a importância da participação nas 
Conferências Nacional, Estaduais e Municipais das Cidades, 
ocupando espaços através dos diferentes segmentos de 
representação, promovendo debates e pré-conferências para 
intervenção qualificada nesses espaços; 

2. articulação e apoio às lutas dos movimentos sociais pelo direito à 
terra, pela moradia digna, pelos direitos dos povos originários, 
quilombolas, população em situação de rua e catadores de materiais 
recicláveis; 
3. promover o debate sobre os impactos diferenciados sobre os 
grupos étnicos vulnerabilizados e outras comunidades discriminadas 
por raça, etnia e/ou origem; 
4. intensificação da discussão no Conjunto CFESS/ CRESS sobre a 

questão indígena no Brasil, a população quilombola e comunidades 
tradicionais, o aparato legal (legislação) que as regem, o estudo 
sobre o acesso desses segmentos às políticas públicas, apoiando a 
luta pela demarcação das terras; 
5. acompanhar e criar estratégias para fiscalização do processo de 
implementação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS/FNHIS) e a criação dos sistemas no âmbito dos estados e 

municípios, considerando a possibilidade de alteração da lei federal 
que cria o Serviço Nacional de Assistência Técnica / Habitação de 
Interesse Social, com a inclusão do serviço de assistência técnica 
nas áreas social e jurídica; 
6. pautar com a categoria, qualificando ética e politicamente, a 
discussão dos impactos sócioambientais dos megaeventos da 
copa/olimpíadas e PAC, conforme conceituação da rede brasileira de 
justiça ambiental; 
7. defender a efetiva participação popular como princípio 

fundamental da intervenção profissional, no âmbito da política 
urbana, conforme determina o Estatuto da Cidade, por meio de 
audiências públicas, assembleias locais e reuniões distritais; 
8. inserção da categoria nos comitês populares da Copa de 2014, 
espaços democráticos e populares criados para ampliar as estratégias 
de defesa do controle social, do direito à moradia digna e do direito 
à cidade; 
9. integrar a luta junto com os movimentos sociais em defesa da 

mobilidade urbana com o transporte público gratuito como direito 
social; 
10. apoio à luta do Movimento Nacional de População de Rua 
(MNPR), para acesso às políticas sociais e ao direito de usufruto e 
permanência nas cidades; 
11. defesa da participação da/o assistente social nos projetos de 
trabalho técnico social (PTTS), respeitando os artigos 4º e 5º da lei 
8.662/93, como forma de diferenciar suas atribuições em relação aos 

demais profissionais, que ocupam o cargo genérico de “técnico 
social”; 
12. criar articulação do Conjunto CFESS CRESS com as relatorias 
da Plataforma DHESCA- Direitos Humanos Econômicos, Sociais, 
Culturais e Ambientais e Pela Moradia Adequada, da ONU, lugar da 
denúncia e apoio às ações. 

   

 

 

 

X 

13.  Fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos 
mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, 

   



álcool e outras drogas, articulado com o controle social e 
movimentos sociais, por meio de: 

1. defesa da ampliação e dos investimentos nos serviços da rede 
pública de atenção integral (CAPs gerais, CAPs AD, CAPs Infantil, 
Centros de Convivência, Centros de Acolhimento Transitório, 
Leitos para Desintoxicação em Hospitais Gerais, Leitos 
Psiquiátricos em HG, Residências Terapêuticas, dentre outros) às 
pessoas em sofrimento mental e usuários de substâncias psicoativas, 
posicionando-se contra a privatização dos serviços de saúde mental, 
particularmente para os que funcionam 24h, bem como aqueles 

voltados aos cuidados das populações específicas, como o CAPS III, 
CAPS AD e CAPS Infantil; 
2. defesa da expansão e consolidação dos Serviços de Residência 
Terapêutica (SRT), em articulação com a política habitacional; 
3. fortalecimento dos movimentos sociais para a interlocução com 
os demais conselhos de profissões regulamentadas, buscando o 
protagonismo dos usuários e familiares da saúde mental, álcool e 
outras drogas; 
4. incentivo à participação dos/as assistentes sociais nos 

movimentos sociais, grupos temáticos, conselhos de direitos e 
demais espaços de mobilização, fomentando o debate sobre a 
reforma psiquiátrica; 
5. incidência política junto às instâncias de gestão e de deliberação 
acerca dos critérios de implantação dos serviços de saúde mental, 
especialmente, os CAPs, possibilitando que mais usuários tenham 
acesso a esses serviços especializados; 
6. garantia e acompanhamento da efetivação das deliberações da IV 

Conferência Nacional Intersetorial de Saúde Mental; 
7. defesa e fortalecimento da Política Nacional de Redução de 
Danos como possibilidade de cuidado e promoção da saúde, 
endossando o seu caráter intersetorial, com destaque para as 
políticas de educação pública e de defesa dos direitos, se 
posicionando contrário ao Plano Crack: é possível vencer; 
8. contribuir com a constituição dos núcleos da luta antimanicomial; 
9. contribuir com a criação e fomentar a participação das/os 

assistentes sociais em fóruns e outros espaços democráticos no 
campo da saúde mental e Política Nacional de Álcool e outras 
Drogas; 
10. defesa da garantia de financiamento com aumento de recursos 
financeiros garantidos pelas três esferas de governo, com mudanças 
na forma de financiamento dos serviços substitutivos. 

X 

14.  Pautar nos Conselhos Nacional, Distrital e Estaduais de Saúde e 
promover encontros regionais para discutir a política de saúde no 

sistema prisional em uma perspectiva interdisciplinar. 

  X 

15.  Acompanhar os debates e estudar a possibilidade de intervenção 
junto ao Ministério da Educação para a discussão dos critérios 
cumulativos relacionados aos artigos 14 e 15 da lei n. 12.101/2009, 
bem como a inserção/reinserção de assistentes sociais nos 
programas de apoio a estudantes bolsistas. 

   

X 

 
16.  Incorporar nas comissões do CFESS e dos CRESS o debate sobre a 

economia solidária, como estratégia governamental, com tendência a 
naturalização do desemprego e legitimação do trabalho precarizado, 
com subsídio de nota técnica a ser elaborada pelo CFESS até 
dezembro de 2012. 

   

X 

17.  Acompanhar e publicizar as deliberações da Conferência Mundial 
sobre Sistemas Universais de Seguridade Social. 

  X 

18.  Acompanhar o processo de regulamentação dos benefícios 
eventuais, tendo em vista os critérios de concessão, a 
responsabilidade do co-financiamento e definição dos benefícios 
que serão de fato concedidos à população. 

  X 

19.  Promover debate sobre a prevalência da rentabilidade econômica em 
detrimento às necessidades sociais, predominantemente na política 
de Assistência Social que se contrapõe ao artigo 4º inciso I da 
LOAS, afirmando o posicionamento do Conjunto CFESS/CRESS, 

em relação à exigência de condicionalidades para acessar os 
programas de transferência de renda. 

   

X 



20.  Acompanhar criticamente os debates acerca das políticas para 
juventude, afirmando posicionamento contrário ao extermínio 

/genocídio dessa população. 

  X 

21.  Promover ações, a exemplo de debates, oficinas, encontros, 
seminários, tendo em vista aprofundar a discussão sobre a atuação 
profissional junto às populações indígenas, considerando sua 
especificidade com destaque para o acesso dessas populações às 
políticas públicas. 

  X 

22.  Promover ações junto aos/ às assistentes sociais para discutir a 

normativa do trabalho social do Ministério das Cidades, que se 
encontra em consulta pública, de maneira a reunir subsídios para 
propor alterações. As contribuições deverão ser enviadas ao CFESS. 

   

X 

23.  Realizar estudos para subsidiar incidência política junto ao 
Ministério da Saúde para reformulação da Portaria MS nº 835, de 25 
de abril de 2012, que insere o/a assistente social de forma 
facultativa, como profissional junto à equipe multiprofissional na 
Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, embora os seus 

princípios e diretrizes contemplem as competências do/a 
profissional do Serviço Social. 

   

X 

24.  Promover debate que avalie os encontros Rio + 20 e Cúpula dos 
Povos com o objetivo de problematizar a discussão sobre as 
concepções de desenvolvimento sustentável e economia verde. 

  X 

25.  Atuar, juntamente com outros conselhos profissionais e movimentos 
sociais, em defesa da rejeição, pelo Senado Federal, do projeto de lei 

que versa sobre o Ato Médico. 

  X 

AGENDA PERMANENTE 

1.  Manter a discussão sobre a importância do controle social nos 

Conselhos de Previdência Social (nacional e regionais), defendendo 
seu caráter deliberativo e quadripartite. 

  X 

2.  Atuar junto aos gestores públicos e das organizações privadas da 
política de educação na defesa do projeto profissional, considerando 
a lei 8.662/93, o Código de Ética Profissional e demais legislações 
pertinentes ao exercício profissional. 

  X 

3.  Defender a criação, efetivação, estruturação e garantia das condições 

de funcionamento adequadas das Defensorias Públicas em todos os 
estados, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal. 

  X 

4.  Promover ações políticas, sobretudo via conselhos de saúde em 
todos os níveis, contra a cobrança no SUS para atendimento 
diferenciado, bem como apuração dos fatos e a responsabilização de 
quem a pratica. 

  X 

5.  Defender nos diversos espaços de controle social, no parlamento e 

na sociedade em geral, a posição do Conjunto CFESS/ CRESS em 
defesa do ECA, em especial no que diz respeito a: 
1. não alteração da idade de responsabilidade penal; 
2. não alteração de tempo de internação dos/as adolescentes 
autores/as de ato infracional; 
3. enfrentamento à violência e exploração sexual, bem como a 
violência doméstica contra crianças e adolescentes; 
4. ações de fortalecimento da erradicação do trabalho infantil e 

proteção ao trabalho do/a adolescente na condição de aprendiz; 
5. enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes; 
6. defesa da não emancipação civil do/a adolescente autor/a de ato 
infracional; 
7. enfrentamento de todo tipo de violência no contexto escolar. 

   

 

X 

6.  Participar e acompanhar criticamente o processo de implementação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendendo e 

defendendo que sua exequibilidade requer a: 
1. participação dos usuários em articulação com os movimentos dos 
trabalhadores na defesa do controle democrático sobre o Estado; 
2. articulação com as demais políticas de proteção social; 
3. garantia do comando único, com posicionamento contrário a 
atuação de Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito 
Privado, na gestão da política. 

   

 

X 

7.  Apoiar debates em âmbito regional sobre o ECA, SUS, SISAN, 
SINASE, SUAS, Estatuto do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência, 

  X 



 

Lei Maria da Penha, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos da população LGBT e outros, assim como a 

atuação profissional do/a assistente social nessas áreas. 

8.  Acompanhar a atuação das frentes parlamentares em defesa da 
seguridade social na perspectiva da ampliação de direitos. 

X   

9.  Defender a seguridade social como amplo e universal sistema de 
direitos sociais, na perspectiva explicitada na Carta de Maceió, com 
financiamento baseado na desoneração do trabalho e gestão 
participativa, submetida ao controle social democrático. 

  X 

10.  Defender nos espaços de representação que as emendas 
parlamentares referentes às políticas sociais sejam submetidas ao 
controle social de seus respectivos Conselhos. 

  X 

11.  Adotar estratégias políticas para a representação do Conjunto 
CFESS/ CRESS nos Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de 
Direitos, considerando a fundamentação jurídica que os caracteriza 
como representação de trabalhadores e de defesa de direitos, por 

meio de: 
1. articulação com os movimentos sociais; 
2. manutenção atualizada do mapeamento, acompanhamento, 
avaliação e capacitação permanente das representações do Conjunto 
CFESS/ CRESS nos Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de 
Direitos; 
3. definição dos instrumentais de acompanhamento, socialização e 
monitoramento das representações. 

   

X 

12.  Articular-se com os movimentos sociais em defesa da educação 
pública de qualidade, em todos os níveis e na luta pela garantia 
efetiva dos 10% do PIB para educação, bem como: 
1. participar dos fóruns de educação; 
2. defender a implementação, nos espaços educacionais, da gestão 
democrática com a participação dos diversos atores: profissionais da 
educação, estudantes e familiares. 

   

X 

13.  Lutar pela implementação das diretrizes previstas na lei 12.010/09, 
em especial no que tange ao acolhimento institucional e direito à 
convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, 
cobrando a primazia de responsabilidade do Estado. 

  X 

14.  Aprofundar debate, articulado com o CONANDA e demais 
movimentos de defesa dos direitos da criança e adolescente, sobre a 
lei n. 11.942/2009, que dispõe sobre a existência de creches para 
abrigar crianças até 7 anos de idade, nas penitenciárias femininas. 

  X 

15.  Defender a ampliação da participação dos usuários e 
trabalhadores/as do SUAS nas instâncias de controle social, 
garantindo o percentual de 50% de usuários/as, 25% de 
trabalhadores/as, 25% de gestores/as, na composição dos Conselhos 
Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Assistência Social, 
com indicativo de alteração no texto da LOAS. 

   

X 

16.  Realizar ações políticas para que seja alterado o valor da tabela de 
procedimentos do SUS e incluir procedimentos que são realizados 
pelas/os assistentes sociais e que não estão previstos nessa tabela. 
(Interface com a COFI). 

  X 

 


