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RESUMO 
 
 

Este trabalho analisa o processo da conquista de redução da jornada de trabalho 
para 30 horas semanais sem redução salarial para as(os) assistentes sociais. Uma 
conquista marcada pela capacidade de mobilização e organização política da 
categoria e pela disputa política entre o conjunto CFESS/CRESS e a FENAS. 
Apresenta um resgate histórico, na perspectiva teórico-crítica, sobre as formas de 
organização sindical da classe trabalhadora e do Serviço Social no Brasil. Analisa a 
dinâmica de organização política e sindical da classe trabalhadora e do serviço 
social brasileiro, situando-os no movimento real da luta de classes. Destaca a 
participação das entidades sindicais do serviço social no Congresso da Virada, sua 
vinculação com o processo de renovação da profissão e de ruptura com o 
conservadorismo profissional e com a luta pela redemocratização da sociedade 
brasileira, e identifica os sujeitos coletivos desse processo. Analisa o processo que 
leva à deliberação pelo fim da ANAS e seus sindicatos, e pela opção por uma 
organização sindical por ramo de atividade econômica. Identifica o processo de 
metamorfose da consciência de classe, que cai no atual “atoleiro de acomodação” e 
alienação à ordem do capital. Analisa o protagonismo do conjunto CFESS/CRESS, 
como uma das entidades combativas da classe trabalhadora, em face de sua 
agenda e atuação políticas, que rompem com o legalismo e o corporativismo 
tradicionalmente presentes nos conselhos profissionais, revelando o compromisso 
político da entidade e do projeto profissional do Serviço Social brasileiro com os 
interesses dos trabalhadores na perspectiva de construção de uma sociedade 
emancipada. Analisa o papel e a legitimidade do conjunto CFESS/CRESS na 
condução de uma audaciosa e eficiente articulação política para a conquista da 
jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de salário. Discute os 
resultados da pesquisa qualitativa realizada junto à algumas lideranças profissionais 
que analisam a organização política e sindical das(os) assistentes sociais, o papel 
das entidades e o processo de conquista das 30 horas. Indica o processo de lutas 
que se abre com a conquista da Lei de 30 horas, e aponta para a necessidade de 
organização unificada e classista dos trabalhadores na luta pela universalização dos 
direitos e na direção estratégica de construção de uma sociedade emancipada. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Classe trabalhadora. Organização política. 
Movimento sindical. Jornada de trabalho. Lei das 30hs semanais. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 

Cet article analyse le processus de réalisation de la réduction du temps de travail 
hebdomadaire des assistants de service social à 30 heures sans réduction de 
salaire. Une réalisation marquée par la mobilisation et l'organisation politique de la 
classe et le conflit politique entre l'ensemble CFESS/CRESS et FENAS. Il présente 
un panorama historique, théorique et critique des formes d'organisation syndicale de 
la classe ouvrière et les services sociaux au Brésil. Il analyse la dynamique de 
l'organisation politique des mêmes en les plaçant dans le mouvement réel de la lutte 
des classes. Met en évidence la participation des syndicats des services sociaux au 
Congresso da Virada (congrès du retournement), son lien avec le processus de 
renouvellement de la profession, la rupture avec le conservatisme, la lutte pour la 
démocratisation de la société brésilienne et identifie les sujets collectifs de ce 
processus. Il analyse le processus qui mène à une résolution de la fin de l'ANAS et 
de leurs syndicats, et le choix d'un syndicat par branche d'activité économique. 
Identifie le processus de métamorphose de la conscience de classe, bloqué dans 
« la boue de la commodité » esclave du capital. Analyse le rôle de l'ensemble 
CFESS/CRESS, comme l'une des entités de la classe ouvrière combative face à son 
ordre du jour et les politiques du travail qui rompent avec le légalisme et le 
corporatisme trouvés traditionnellement dans les conseils professionnelles, révélant 
l'engagement politique de l'entité et de conception professionnelle des services 
sociaux brésiliens avec les intérêts des travailleurs dans la perspective de la 
construction d'une société émancipée. Examine le rôle et la légitimité de tout 
CFESS/CRESS pour mener une politique plus audacieuse et efficace pour la 
réalisation conjointe du temps de travail de 30 heures hebdomadaire sans perte de 
salaire. Il réflexif les résultats de la recherche qualitative menée auprès de certains 
dirigeants qui analysent l'organisation politique et syndicale des assistants de service 
social, le rôle des institutions et le processus de réalisation de 30 heures. Indique le 
processus de lutte qui s'ouvre avec la conquête de la loi de 30 heures, et souligne la 
nécessité d'une organisation unifiée de la classe des travailleurs dans la lutte pour 
les droits universels et la direction stratégique de construire une société émancipée. 
 
Mots-clés: service social. La classe ouvrière. L'organisation politique. Mouvement 
syndical. Journée de travail. Loi 30hs par semaine. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Mas quem é o partido? 
Ele fica sentado em uma casa com telefones? 

Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas? 
Quem é ele? 

Nós somos ele. 
Você, eu, vocês – nós todos. 

Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com sua cabeça 
Onde moro é a casa dele, e quando você é atacado ele luta 

Bertold Brecht
1
 

 

 Daniel atribui seu ingresso, permanência e conclusão da graduação em 

Serviço Social na Universidade Pública aos seus poderes ninjas. Eu atribuo à 

dedicação, compromisso e sacrifícios – decorrentes da condição de aluno-

trabalhador – salpicados por sua mineirice típica, embora tenha nascido na cidade 

“fluminense” de Juiz de Fora. 

 Mineirice que, sorrateira, surpreende pela preocupação com organização 

política dos assistentes sociais, com sua vinculação à luta mais geral dos 

trabalhadores e com sua base de legitimidade. Preocupação, contraditoriamente, tão 

atual e tão fora de moda entre os jovens. 

 Mineirice que, astuta, consegue abrir, a partir de um episódio pontual – a 

marcha dos assistentes sociais sobre a esplanada dos ministérios, em agosto de 

2010, na luta pela aprovação da Lei de 30 horas – uma picada que nos leva a 

caminhos mais largos, tortuosos e clivosos da luta política, da disputa entre projetos 

e concepções de profissão, de organização política e sindical. 

 Mineirice que, desassossegada, não se contenta com horizontes limitados 

pela altivez das montanhas, transpondo-as no ritmo e no passo cadenciado do 

matuto que não se aligeira, mas segue atento e curioso a tudo que o caminho 

revela. 

 A picada aberta – a facão e foice – por este trabalho de conclusão de curso é 

um convite à reflexão sobre a importância da organização política da categoria 

profissional, sobre o papel da formação profissional nesse processo e sobre seu 

significado de resistência e contra hegemonia na perspectiva do trabalho. 

 
Cristina Brites 

Primavera de 2012 

                                                           
1
 Mas quem é o partido? In Bertold Brecht. Poemas 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 116. 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O dia 03 de Agosto de 2010 entra para a história do Serviço Social 

Brasileiro. Mais de três mil profissionais e estudantes, participantes do XIII 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) em Brasília, tomam as ruas da 

capital em um ato público para exigir a votação e aprovação no Senado do Projeto 

de Lei (PLC 00152/2008) que propõe a redução da jornada de trabalho para 30 

horas semanais sem redução de salário. Sob grande pressão da categoria 

mobilizada na Esplanada, o PL 30 horas foi votado e aprovado2. No dia 26 de 

Agosto de 2010 a Lei 12.317/2010 é sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, alterando o Art. 5º da Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/1993). 

A Lei das 30 horas semanais é justificada pelas tensões que permeiam o 

cotidiano profissional, como múltiplas jornadas, condições materiais e humanas 

precárias, baixos salários e principalmente, pelos efeitos negativos trazidos pelo 

contato direto e constante com as contradições e perversidades da sociabilidade 

burguesa, que se configuram nas expressões da questão social, matéria-prima do 

trabalho da(o) assistente social. Portanto, a nosso ver, a Lei 12.317/2010, surge 

como mais um instrumento substantivo  para o fortalecimento e reconhecimento 

deste profissional no seu espaço sócio-ocupacional. 

Uma vitória do Serviço Social brasileiro que não se iniciou ao acaso 

naquele agosto de 2010. Ela foi fruto de uma competente articulação política da 

categoria que enfrentou diversos desafios e fez valer seu histórico de luta e 

mobilização que ao longo dos anos conquistou espaço nos mais diversos ramos de 

atuação.  

Esta mobilização e articulação política da categoria que levou à conquista 

da redução da jornada de trabalho em meio à conjuntura atual, na nossa avaliação, 

reatualiza e reacende no interior da categoria debates importantes, como a 

organização política, da qual fazem parte a organização sindical e o papel das 

entidades representativas. Ao longo de nossa formação graduada em Serviço 

Social, o debate sobre a importância da organização política da classe trabalhadora 

na luta pela conquista e ampliação de direitos esteve presente em vários conteúdos 

programáticos. Tal importância vincula-se à perspectiva teórica do curso que 
                                                           
2
 Detalhes sobre este dia histórico para o Serviço Social brasileiro são encontrados em 

BOSCHETTI (2011). 
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concebe a história como resultado da práxis dos homens vivendo em sociedade, o 

campo dos direitos como espaço de disputa de necessidades e interesses 

vinculados aos antagonismos de classe, a dinâmica contraditória do Estado 

capitalista na regulação da relação entre as classes e o papel da consciência de 

classe para si no interior da luta de classes. Nesse sentido, a apreensão das 

particularidades históricas, das estratégias de luta e dos sujeitos políticos envolvidos 

no processo de conquista da categoria profissional pela redução da jornada de 

trabalho justificam nossos interesses de pesquisa. 

O ato público na Esplanada dos Ministérios em Brasília não demonstrou 

apenas a capacidade de organização política sólida desta categoria. Expôs um 

campo de disputas - de caráter político distintos - entre entidades do Serviço Social 

brasileiro na luta pela conquista da redução da jornada de trabalho. Disputas que 

não se limitam ao protagonismo na luta pela aprovação da Lei pelas 30 horas, mas 

que envolvem perspectivas ideológicas distintas, a defesa de projetos profissionais e 

societários divergentes e posturas que contrariam a radicalidade democrática 

defendida pelo projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. 

Assim, dada a importância que a organização política tem para a 

perspectiva teórico-crítica, o significado da Lei de 30 horas para o reconhecimento 

do trabalho profissional e as tensões políticas que se revelaram nesse processo, 

pretendemos identificar o papel dos sujeitos coletivos no interior desta disputa pela 

redução da jornada de trabalho das(os) assistentes sociais, com destaque ao 

conjunto CFESS/CRESS e as entidades sindicais, representadas pela FENAS 

(Federação Nacional dos Assistentes Sociais). Entidades que estiveram  

diretamente envolvidas no campo de disputas revelado naquele 03 de agosto de 

2010, tendo em vista o protagonismo do primeiro nas mobilizações e o caráter 

sindical da segunda. 

Nossa proposta de pesquisa exige uma leitura da realidade na 

perspectiva de totalidade. Esta perspectiva é condição para uma análise dos 

principais elementos da conjuntura política na qual esta conquista foi alcançada, 

representando, a nosso ver, um ganho significativo para a categoria. Desconsiderar 

o contexto político e a correlação de forças que constituem o cenário desta disputa 

seria cometer um equívoco que nos levaria a uma mera descrição dos fatos sem 
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entendermos os verdadeiros significados desta conquista e as mediações políticas 

presentes neste processo. 

Portanto, trata-se de uma análise do(s) caminho(s) percorrido(s) para tal 

conquista a partir dos embates ideológicos e políticos existentes no âmbito da 

organização política da categoria profissional. Nessa direção, pretendemos 

apreender as contradições desse processo, mediações que indiquem continuidade 

e/ou ruptura com a trajetória histórica de organização política das(os) assistentes 

sociais e com a luta mais geral dos trabalhadores.   

Segundo Iasi,  

 
Aquilo que no corte da imediaticidade concreta opera como força 
constituinte é, por sua vez, determinado por uma série de variantes 
objetivas e gerais que servem de base e condicionam a ação dos seres 
humanos em cada período histórico. Por outro lado, esta totalidade 
estruturante não constitui força metafísica ou se impõe aos seres humanos 
como produto da natureza, mas é obra da própria humanidade que se 
apresenta estranhada. (2006:43)  

 

Em nosso estudo, as variantes objetivas se materializam na organização 

política do Serviço Social brasileiro dentro e fora do Movimento Sindical e suas 

entidades representativas, apontando os momentos históricos decisivos na 

construção deste atual cenário da categoria e suas demandas de caráter sindical 

que envolvem o cotidiano profissional. Na mesma direção, o caráter mais universal 

de tais variantes se vincula às transformações do mundo do trabalho, à atual 

conjuntura política brasileira, ao momento de retração dos movimentos sociais, 

tendo em vista a capacidade de mobilização dos trabalhadores em busca da 

ampliação de direitos e o movimento da consciência de classe que ora avança na 

intenção de romper com a sociabilidade burguesa e ora recua e se molda ao 

sociometabolismo do capital. (IASI, 2006) 

A luta pela  aprovação do PL 30hs para as(os) assistentes sociais além 

de entrar para a galeria dos momentos emblemáticos de afirmação do compromisso 

e fortalecimento da profissão, também revela uma forma particular de disputa 

ideológica e do conflito entre o capital e o trabalho. A conquista de uma jornada 

reduzida para a categoria, sem redução de salário, é demanda comum a toda a 

classe trabalhadora e ainda que a inserção dos profissionais seja predominante em 
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processos de trabalho vinculados ao setor público-estatal3, esta conquista 

aparentemente contraria ideologicamente interesses dominantes. 

Este grito de resistência, representado pela Lei de 30h, revela, no nosso 

entendimento, a possibilidade de uma mudança significativa não somente no 

cotidiano profissional das(os) assistentes sociais, como também sugere para as 

organizações de base da classe trabalhadora um plano estratégico de mobilização e 

luta em busca da ampliação de direitos via entidades representativas organizadas 

politicamente, sejam elas de caráter sindical ou não. 

O empenho com que as(os) assistentes sociais tomaram as ruas, fazendo 

valer seu grito, exigindo a aprovação do PLC 00152/2008 no Senado, nos motiva 

para a realização deste trabalho. Esperamos que este contribua para que mais 

profissionais possam conhecer um pouco mais a sua história, fortalecendo uma nova 

imagem tanto para si, quanto para a sociedade.  

Neste sentido, nossas reflexões foram construídas tendo como princípio 

básico a perspectiva de historicidade. No capítulo inicial -  O movimento sindical, o 

serviço social e as metamorfoses da consciência de classe - realizamos um resgate 

histórico do Serviço Social e sua relação com as formas de organização política da 

classe trabalhadora e também da organização política e sindical das(os) assistentes 

sociais brasileiros. É também neste capítulo que identificamos, a partir da luta pela 

redução da jornada de trabalho da categoria, o embate político entre as duas 

entidades: o conjunto CFESS/CRESS e a FENAS. Realizamos uma discussão 

teórica sobre os rumos da consciência de classe de acordo com o momento vivido 

pelos trabalhadores, ou seja, realizamos um análise do movimento da consciência 

como expressão do movimento da própria classe. 

No capítulo seguinte,  com o intuito de analisar a disputa política e as 

divergências que levam ao embate entre o CFESS/CRESS e a FENAS, discutimos 

sua atuação e as bases de sua legitimidade junto às(aos) assistentes sociais. Nossa 

perspectiva teórica, levou-nos a explorar além dos limites institucionais das 

                                                           
3
  Obviamente que os antagonismos de classe atravessam a totalidade da vida social, portanto, 

os espaços sócio-ocupacionais na esfera do Estado não estão imunes a tais determinações. No 
entanto, há diferenças substantivas na vinculação da força-de-trabalho no setor público e no setor 
privado que afetam a autonomia dos trabalhadores em seu processo organizativo e de luta, 
especialmente quando tomamos por referência a estabilidade no emprego, ainda assegurada aos 
servidores concursados. 
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entidades, procurando identificar as concepções (de profissão, de atuação política, 

de direção social) que comparecem na disputa. Uma análise que busca desvendar 

posições e situar as ações de cada entidade diante dos anseios da categoria. 

No último capítulo, procuramos adensar o debate teórico realizado nos 

capítulos anteriores, a partir da análise sobre a organização político-sindical da 

categoria e o processo de conquista das 30 horas, com base nos resultados da 

pesquisa qualitativa realizada junto à  algumas lideranças.  

Por fim, apresentamos os resultados de nossas análises e indicamos 

algumas considerações finais com o objetivo de contribuir com o fortalecimento da 

organização política das(os) assistentes sociais brasileiras(os). Enfatizamos 

também, a potencialidade da perspectiva teórico-crítica e dialética para apreensão 

da processualidade histórica, das estratégias e sujeitos políticos que efetivamente 

vinculam sua prática na direção da transformação social. 
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2. O MOVIMENTO SINDICAL, O SERVIÇO SOCIAL E AS METAMORFOSES DA 

CONSCIÊNCIA DE CLASSE. 

 

 

A crise estrutural do capital é caracterizada pelo seu reordenamento para 

recuperar seu ciclo produtivo, repor e expandir patamares de acumulação, o que 

nunca significou superá-la, como visto nas últimas décadas. Decorrente desta 

reestruturação, as transformações ocorridas no mundo do trabalho têm rebatimentos 

diretos na organização da classe trabalhadora modificando as formas de expressão 

e luta pela ampliação de direitos ou mesmo, a busca pela superação da 

sociabilidade capitalista. Esta transformação na organização das lutas se expressa 

no movimento da consciência de classe como expressão do movimento da própria 

classe (IASI, 2006), ou seja, 

 

Partindo dessa perspectiva, o destino da consciência está inevitavelmente 
ligado ao destino da classe: se esta consegue em seu processo de 
formação se constituir na luta de classes como força autônoma, pode 
produzir momentos de consciência de classe que expressam tal autonomia; 
se a classe consegue em sua ação superar a sociedade do capital, pode 
gerar as bases para uma nova consciência; mas se a classe sofre uma 
derrota, se politicamanente não consegue ir além dos limites do 
sociometabolismo do capital, a consciência acompanha o acomodamento, 
refluindo e se desconstituindo novamente em alienação. (Idem, 2006:17) 

 
As respostas que buscamos em nosso trabalho estarão pautadas 

exatamente neste movimento de classe/consciência4 para entendermos como se 

constituiu a organização política das(os) assistentes sociais até a conquista da 

jornada de trabalho de trinta horas semanais. Neste sentido, a análise do caminho 

percorrido para esta conquista (Lei 12.317/2010), inclui os sujeitos coletivos 

protagonistas, as estratégias para a aprovação do Projeto de Lei e os desafios para 

sua  implementação.  

A dinâmica complexa da totalidade social a partir da centralidade do 

trabalho coloca, a partir de necessidades históricas, demandas particulares à 

profissão e demandas comuns a toda classe trabalhadora, como a luta pela redução 

                                                           
4
  Conforme veremos mais adiante, não há um movimento de classe descolado do movimento da 

consciência, ou seja, “a consciência só pode acompanhar a dialética do ser social, ora a frente, ora atrás, mas 
sempre em relação ao ser que a abriga” (IASI, 2006:71). 
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da jornada de trabalho sem redução salarial, uma luta historicamente travada pelo 

movimento sindical. Portanto, torna-se necessário reafirmarmos  o Serviço Social 

como “um tipo de especialização do trabalho coletivo dentro da divisão social do 

trabalho” (IAMAMOTO, 1982:71). 

Como parte do trabalhador coletivo, como força-de-trabalho assalariada e 

partícipe do processo de reprodução social, tendo a base de legitimidade do seu 

trabalho determinada pelos processos de regulação da luta de classes, a(o) 

assistente social atua num campo contraditório saturado de mediações. Desse 

modo, a apreensão do significado social do Serviço Social na sociedade capitalista e 

os projetos profissionais forjados nas diferentes conjunturas históricas são 

referências fundamentais para apreensão do movimento concreto da categoria 

profissional como sujeito coletivo.  

O trabalho profissional responde às necessidades sociais decorrentes da 

questão social, entendida como expressão política e pública das desigualdades 

geradas pelo modo de produção capitalista, portanto, um trabalho que se vincula por 

múltiplas mediações tanto às formas de minimização dos efeitos da exploração 

capitalista, convertendo-se como mecanismo de dominação de classe, quanto à luta 

dos trabalhadores na construção de estratégias de resistência aos domínios do 

capital. Assim, nossa investigação tem como ponto de partida a análise da profissão 

e sua relação com as organizações da classe trabalhadora, através da concepção 

teórica hegemônica no Serviço Social brasileiro, uma visão crítica do surgimento da 

profissão, no contexto político nacional da década de 1930, “quando se observavam 

a afirmação e o fortalecimento do projeto reformista-conservador, absolutamente 

afinado com o processo de consolidação do capitalismo no Brasil” (ORTIZ, 2010). 

É quando ocorre uma reorganização das esferas estatal e econômica, 

onde diversos setores da sociedade são profundamente afetados com a 

implementação de novas políticas, em meio a organização e pressão exercida pelo 

proletariado. Surge, portanto, “a necessidade de formação técnica especializada 

para a prática da assistência [...] que não apenas o aparato religioso, mas também o 

Estado e o empresariado” (IAMAMOTO, 1982:184).  

Surge o Serviço Social brasileiro sobre bases conservadoras e sem 

nenhuma identificação com as organizações da classe trabalhadora existentes. 
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Sabemos que o Serviço Social em sua fase embrionária foi constituído por escolas, 

instituições e profissionais vinculados diretamente à elite, à Igreja e ao Estado, com 

o objetivo de amenizar os “problemas sociais”5, onde boa parte das ações eram 

focalizadas no “exército industrial de reserva”, segmento dos trabalhadores que 

representava uma ameaça à manutenção da ordem capitalista.   

Esta ameaça é composta não só por este contingente fora do mercado 

formal de trabalho, mas também pelo movimento sindical, que no Brasil inicialmente 

se expressa pelo movimento anarco-sindicalista e posteriormente pela criação do 

Partido Comunista (PCB), em 1922. Estes eram expressões do sindicalismo 

autônomo6, baseado na auto-organização da classe, através dos seus próprios 

esforços financeiros, organizativos, mobilizatórios, e que constituíram entidades 

sindicais que buscavam unificar essas lutas, seja na perspectiva da greve geral 

revolucionária, no caso dos anarquistas, seja na perspectiva da organização do 

trabalho com a classe trabalhadora, na preparação de uma revolução política nos 

moldes da estratégia comunista, sob a direção do PCB. Então, dentro da 

heterogeneidade do movimento operário daquele período, existiram diversas 

iniciativas que fortaleciam o pensamento crítico e buscavam romper com os valores 

burgueses e afirmavam um novo projeto societário. 

As relações entre trabalhadores e patrões davam-se no ambiente fabril e 

a questão social era tratada como um “caso de polícia”. Conforme Frederico,  

 

Os regimentos internos das fábricas dispunham as normas de convivência 
entre as partes contratantes. A radicalização dos conflitos trabalhistas, 
impulsionada pela militância anarquista, tornava muitas vezes inoperante 
aquelas formas de controle local. Por isso, a intervenção policial pura e 
simples era o modo de resolução dos conflitos, executado em nome do 
direito individual ao trabalho, “ameaçado” pela ação coletiva dos grevistas 
(1994:56). 

 

                                                           
5
  Utilizamos o termo “problemas sociais” entre aspas para destacarmos a superação desta perspectiva 

de análise pautada na teoria positivista que balizou a atuação profissional conservadora, hegemônica até a 
década de 1970.   
6
  Um exemplo é a União Operária dos Metalúrgicos (UOM) que “pautou sua atuação pelos princípios 

libertários da ação direta, marcando presença nos conflitos grevistas que eclodiram em 1917, época em que as 
entidades sindicais tinham liberdade de organização, bastando para isso o registro em cartório, indicando seus 
estatutos, direção, sede e finalidades (conforme Decreto nº 1 637, de 1907)” (ANTUNES, 1986:64).  
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O sindicalismo autônomo é enfraquecido na década de 1930, em função 

da intervenção do Estado Novo na relação entre as classes, obrigando-o a redefinir 

constantemente a sua forma de atuação.  

Cria-se um sindicato oficial, com estatuto padrão, controlado pelo 

Ministério do Trabalho e da Indústria. A principal forma de sustentação dessa 

estrutura se fez com a criação do imposto sindical, o correspondente ao valor de um 

dia de trabalho de cada trabalhador pago anualmente, para formar um fundo 

controlado pelo Estado e distribuído aos sindicatos como forma de sustentação 

financeira. Os sindicatos foram se configurando hegemonicamente7 como sindicatos 

de barganha, negociação, reformistas ou social-democratas. 

Estas medidas de intervenção atrelam os sindicatos ao Estado e rompem 

com a estrutura de autonomia sindical e passa a prevalecer o movimento com lutas 

reivindicatórias restritas a ganhos ecomômicos, como melhores salários, a redução 

da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, regulamentação do trabalho 

de mulheres e adolescentes, reconhecimento de suas entidades e outras demandas.  

Engendrada nesta lógica, fica exposta neste período de surgimento do 

Serviço Social, a identificação do projeto profissional tradicional com os projetos das 

elites dominantes representados pelo Estado, ou seja, a substancial contribuição do 

Serviço Social brasileiro para o amoldamento da classe trabalhadora à ordem do 

capital. 

Porém, para elencarmos a diversidade do arsenal de intervenção estatal, 

cabe destacar que dentre as ações que tinham o objetivo de disciplinamento e 

amoldamento, a repressão policial nunca foi abandonada como instrumento explícito 

de conter organismos contrários às determinações do Estado e do capital. Pouco a 

pouco o Estado foi minando a resistência dos sindicatos autênticos, combinando 

medidas repressivas com outras manipuladoras, contribuindo para um forte 

amoldamento e alienação da consciência de classe. 

                                                           
7
  Apesar do enfraquecimento do movimento sindical a partir das intervenções estatais não 

podemos deixar de apontar a heterogeneidade das formas de organização dos trabalhadores. Entre 
elas as comissões de fábrica na década de 1940 onde se procurou criar o “sindicalismo paralelo”. Na 
década de 1950 esta atuação paralelista volta-se para os sindicatos acarretando numa série de 
manifestações importantes como a Greve dos 300 mil (1953) e a Greve dos 700mil na década de 
1960 (ANTUNES, 1986). 
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Além dos infindáveis decretos8 e leis restritivas à atuação dos 

trabalhadores, citamos como principais instrumentos de manutenção da ordem, a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que subordinava a estrutura sindical ao 

Estado, permitindo o Ministério do Trabalho intervir nas entidades sindicais e cassar 

suas lideranças; a Lei “Antigreve”9; a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança 

Nacional10 (LSN) acionada como instrumento de controle do movimento de massas, 

“uma lei capaz de converter tudo em atentado à ‘segurança nacional’ [vinculada 

diretamente ao][...] poder e a segurança para o capital” (ANTUNES, 1986). 

De acordo com Frederico, 

 
[...] a moldagem da intervenção estatal foi orientada, do começo ao fim, pelo 
ideário filosófico e político positivista. O sentido da ação social posto em 
movimento pelos protagonistas históricos visava a realizar, 
conscientemente, o projeto societário inspirado nos princípios ideológicos 
provenientes do positivismo (1994:58).  

 

Como parte dessas ações do Estado burguês, as ações do Serviço Social 

durante quatro décadas se travestiram de diversas formas11, porém, ainda que se 

utilizando do discurso da (pseudo)neutralidade, sempre se contrapunham aos 

movimentos de luta dos operários que articulavam uma organização em busca de 

transformações de ordem econômica, política, social e ideológica através da 

formação de sindicatos e associações com direção política contestadora. O caráter 

conservador do projeto tradicional do Serviço Social brasileiro, vinculava-se assim 

ao projeto conservador das elites dominantes, tanto que as bases teóricas e 

filosóficas do projeto profissional tradicional - o positivismo e o neotomismo – eram 

as mesmas que davam sustentação às ações do Estado e da Igreja no contexto de 

emergência do Serviço Social. 

                                                           
8
 “[...]o Estado concede o direito de férias exclusivamente aos operários industriais associados 

aos sindicatos reconhecidos pelo MT (Decreto nº 23 678, de 18-1-1934) [e] [...] reconhece o direito de 
recorrer às Comissões Mistas de Conciliação e Julgamento somente aos operários filiados aos 
sindicatos oficiais (Decreto nº 22 132, de 25-11-1932)” (Idem:66).  
9
  A expressão “antigreve” é utilizada por Antunes (1986) para definir a Lei de Greve, já que na 

prática torna quase impossível a ocorrência de greve. 
10

  É de 4 de abril de 1935 a Lei nº 38, a primeira Lei de Segurança que define os crimes contra 
a "ordem política e social", deslocando para jurisdição especial os crimes contra a segurança do 
Estado e prevendo o abandono das garantias processuais existentes na justiça comum, com o 
objetivo de impor penas mais severas aos “criminosos políticos”. 
11

  Para entender quais são estas formas tomadas pelo Serviço Social durante as primeiras 
décadas após seu surgimento, indico dentre outros, os clássicos: IAMAMOTO (1982) e NETTO 
(1990). 



23 

 

 

 

O que pretendemos ressaltar nesse processo é que, do ponto de vista do 

projeto hegemônico do Serviço Social brasileiro, da origem da profissão entre nós 

até meados da década de 70,  a organização política do Serviço Social e suas 

entidades representativas revelavam um cariz conservador, traçando um caminho 

distante e contrário aos projetos da classe trabalhadora até o processo de ruptura 

iniciado na década de 60. 

 

 

2.1 – A renovação do Serviço Social e o movimento sindical 

 

 

O período entre o fim da década de 1970 e o início da década 1980, é 

determinante para os rumos da representação sindical da categoria12, a partir da 

identificação política, ética e ideológica do projeto profissional do Serviço Social com 

um projeto societário igualitário, vinculado às necessidades e interesses da classe 

trabalhadora (ABRAMIDES E CABRAL, 1995). 

No interior do movimento de ruptura com o conservadorismo profissional, 

o projeto crítico  do Serviço Social brasileiro que conquista a hegemonia torna-se 

partícipe de um novo patamar do movimento da consciência de classe como 

expressão do movimento da própria classe, processo que pretendemos explorar 

mais detidamente a partir  da organização política dos metalúrgicos do ABC e seus 

desdobramentos para a luta mais geral dos trabalhadores no contexto da luta pelo 

fim da ditadura civil-militar13 no Brasil no final da década de 70. 

As determinações que incidem sobre o processo de renovação do Serviço 

Social brasileiro, instituindo um pluralismo profissional inédito na processualidade 

                                                           
12

  Abramides (2009) e Santos (2010) indicam a existência de organização sindical dos 

Assistentes Sociais antes do surgimento do Novo Sindicalismo, “as primeiras formas de organização 
profissional dos assistentes sociais surgiram no Brasil, antes de 1964, mas, sofreram os reveses 
advindos do golpe militar que atingiram fortemente todas as formas de organização da classe 
trabalhadora, em geral, bem como, os mecanismos de expressão e manifestação da sociedade.” 
(SANTOS, 2010: 108).   
13

  A base de sustentação do governo militar é dada pelas classes burguesas nacionais, que 
buscaram na ditadura um excedente de poder para se autoprotegerem e autoprivilegiarem, e pelas 
burguesias internacionais. Esta base foi responsável pela tentativa de abertura gradual, segura e 
consentida, que “rearticulasse as transformações políticas emergentes com as situações de 
interesses das classes burguesas e com a estabilidade da ordem [...]” (ANTUNES, 1983:28) 
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histórica da profissão, resultam das necessidades de acumulação do capital e das 

estratégias políticas dominantes de amoldamento da consciência da classe 

trabalhadora aos mecanismos de intensificação de exploração da força-de-trabalho 

e de dominação no contexto da autocracia burguesa14. Do mesmo modo, sobre o 

Serviço Social brasileiro incidem determinações que resultam do movimento de 

organização e resistência da própria classe trabalhadora aos domínios do capital. 

Assim, no interior do pluralismo profissional, forças sócio-políticas de crítica e de 

contestação à dominação burguesa e à repressão da ditadura civil-militar aproximam 

setores da categoria profissional de perspectivas teórico-práticas de cariz 

revolucionário. Portanto, no interior da renovação profissional, segmentos 

profissionais passam a questionar o significado social da profissão e a direção social 

do trabalho profissional no processo de reprodução social. Tais determinações, 

geradas na totalidade histórica, incidem sobre a luta geral dos trabalhadores e sobre 

o Serviço Social brasileiro.  

Assim, no contexto de luta contra a ditadura civil-militar brasileira, ao 

longo das décadas de 60 e 70, são dadas as possibilidades objetivas de 

enfrentamento das bases conservadoras do Serviço Social tradicional. 

Possibilidades que não se restringem ao cenário nacional brasileiro, mas que se 

articulam com os movimentos de resistência dos trabalhadores em toda América 

Latina contra os regimes ditatoriais e o imperialismo e a uma diversidade de lutas de 

libertação e de enfrentamento das várias formas de autoritarismo e conservadorismo 

presentes nas várias sociedades mundiais. Lutas protagonizadas por diferentes 

movimentos sociais e que, com direções éticas e políticas distintas, contribuíram 

para ruir muitas certezas e verdades até então inquestionáveis.  

Assim, ao final da década de 70, a classe trabalhadora brasileira promove 

sua recolocação política no cenário brasileiro com a emergência de uma vigorosa 

ação sindical a partir da organização dos metalúrgicos do ABC Paulista. Uma ação 

que inicialmente afirmou caráter “apolítico”15 contra uma realidade estabelecida pelo 

                                                           
14

  Netto (1990) caracteriza a dominação burguesa sob o regime ditatorial instaurado no Brasil 
pós-64 de autocracia burguesa. 
15

  A utilização de aspas para o termo “apolítico” se remete a uma fala de Lula (descrita mais 
adiante), onde o mesmo acreditava ter sido até o ano de 1979 “a pessoa mais apolítica” do país. 
Trata-se de uma tese de fundo liberal, como parte do senso comum, que crê ser possível dividir o 
indivíduo em dois: o militante sindical e o militante político. No entanto, entendemos que tanto Lula 
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governo militar de injustiças e inumanidade, no intuito de consolidar o capitalismo 

monopolista no Brasil (NETTO, 1992).  

Importante salientar que o momento que antecede esta metamorfose da 

consciência de classe, também se caracteriza como uma forma de consciência, 

porém submetida ao amoldamento e alienação em decorrência das diversas 

derrotas sofridas em todo mundo que impossibilitaram os trabalhadores avançarem 

para além do “sociometabolismo do capital”. 

Como explica Iasi, 

 
As classes se formam e se constroem em permanente movimento de 
negação e afirmação, ora como indivíduos submetidos à concorrência, ora 
como órgãos vivos do capital em seu processo de valorização, ora como 
personificação de interesses de classe em luta, ora como aspectos 
subjetivos da contradição histórica entre a necessidade de mudar as 
relações sociais e a determinação das classes dominantes em mantê-las. 
(2006:17) 

 

Porém, “tinha razão Lênin ao dizer que um dos elementos pedagógicos 

mais eficientes na criação de uma consciência de classe entre os trabalhadores é a 

polícia" (IASI, 2006:378). É no fim da década de 1970 que os trabalhadores se 

encontram, novamente, na situação em que as próprias condições tornam 

impossível qualquer retrocesso. E foram os duros ataques às tentativas de 

organização dos diversos setores da sociedade, insatisfeitos com o governo militar, 

que contribuíram para este movimento “apolítico” se estabelecer como um pólo 

aglutinador de vários setores e segmentos sociais contra a ditadura em prol da 

redemocratização do país. Segundo Iasi, 

 

[...]foi uma incrível confluência de lutas sociais das mais diversas que 
encontraram na emergência de uma luta sindical, no coração mesmo da 
produção do valor, sua expressão de unificação e de fusão de classe, 
primeiro contra as condições de vida e trabalho, depois contra a ditadura 
que ruía. A coincidência com a crise da forma ditatorial emprestou ao 
movimento que se apresentava um alvo que permitia ir além do corte 
imediato de uma categoria ou setor de classe, e assim transformar-se em 
um movimento político de classe, sem que fosse, efetivamente, um 
movimento “político”. (2006:374) 

                                                                                                                                                                                     
como outros militantes da época, devido ao tenso cenário político e a intensificação das lutas, 
realizaram um salto de qualidade da consciência, um “movimento que ora se apresenta como 
consciência do indivíduo isolado, ora como expressão da fusão do grupo, depois da classe, podendo 
chegar a diferentes formas no processo de constituição da classe até uma consciência que ambiciona 
a universalidade” (IASI, 2006:35). 
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O Novo Movimento Sindical que reinsere a classe trabalhadora no cenário 

político de lutas se eleva à condição de representante da classe trabalhadora em 

prol da redemocratização, contra uma das maiores ditaduras civil-militares da 

América Latina. Um salto de qualidade na consciência de classe. Uma consciência 

que passa a ambicionar a universalidade (IASI, 2006). 

É no bojo das lutas dos trabalhadores que se organizam em todo o Brasil, 

com a criação de novas entidades sindicais através do chamado Novo Sindicalismo, 

que a nova configuração da organização política do Serviço Social apresenta suas 

particularidades. Segundo Abramides (2009) o número de entidades sindicais e pré-

sindicais da categoria, no período de 1978 a 1979 cresce de três para 22 entidades. 

Sob a influência da efervescência política vinda da década de 1960, lideranças 

próximas às lutas mais amplas dos trabalhadores impulsionam o processo de 

renovação do Serviço Social16. 

Netto (1990) destaca que as entidades17 pólos dinamizadores das 

discussões no interior da categoria, viram-se ponderavelmente afetadas no processo 

de renovação. Nos colóquios, seminários, encontros e congressos profissionais o 

predominante caráter festivo, de “celebração da profissão”, é reduzido e o papel das 

instâncias organizativas é alterado, “as entidades que tradicionalmente tinham 

referendadas as suas propostas, neste processo vêem-se em xeque e são 

obrigadas a estabelecer uma nova sintonia com parcelas importantes da categoria 

profissional” (Idem:135). Em 1979 a categoria cria durante o III Encontro Nacional 

                                                           
16

  Para Netto, os elos mais decisivos do processo de renovação do Serviço Social são: “a) a 
instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco profissional, deslocando uma sólida 
tradição de monolitismo ideal. b) a crescente diferenciação das concepções profissionais [...], 
derivada do recurso diversificado a matrizes teórico-metodológicas alternativas, rompendo com o viés 
de que a profissionalidade implicaria uma homogeneidade (identidade) de visões e de práticas; c) a 
sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional com as discussões em curso no conjunto das 
ciências sociais, inserindo o Serviço Social na interlocução acadêmica e cultural contemporânea 
como protagonista que tenta cortar com a subalternidade (intelectual) posta por funções meramente 
executivas; d) a constituição de segmentos de vanguarda, sobretudo mas não exclusivamente 
inseridos na vida acadêmica, voltados para a investigação e a pesquisa” (1990:135).  
17

  As mais importantes eram: Associação Brasileira de Assistência Social (ABAS) criada em 
1946; Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS); e o Comitê Brasileiro da 
Conferência Internacional de Serviço Social (CBCISS). 
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das Entidades Sindicais a Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de 

Assistentes Sociais (CENEAS) 18.  

O Estado de São Paulo, o centro nervoso de aglutinação de uma série de 

insatisfações19 frente a dominação burguesa do período ditatorial, com destaque 

para as lutas sindicais por melhorias de condição de trabalho e salário, não por 

acaso, será também palco de um momento histórico do Serviço Social brasileiro que 

iremos destacar  a seguir.  

Impulsionada pelo fortalecimento do movimento sindical, a CENEAS 

tinha, dentre outras tarefas, a missão de realizar uma intervenção política conjunta 

das entidades sindicais no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS). 

Este congresso se tornaria um marco histórico do compromisso político e coletivo da 

categoria com a classe trabalhadora, conhecido como o Congresso da Virada, no 

qual é possível identificar um dos pilares de consolidação da hegemonia 

democrática e progressista filiada à tradição marxista da vertente de “intenção de 

ruptura”. Vertente que se desenvolve no interior do movimento de renovação 

profissional iniciado na década de 1960 e duramente interrompido pelo universo 

repressor instaurado pelo golpe militar, instituindo o processo de dominação da 

autocracia burguesa (NETTO, 1990). 

 No contexto de realização do Congresso da Virada podemos identificar o 

papel das entidades representativas da categoria naquele momento. Destacamos o 

caráter político conservador do Conselho Federal dos Assistentes Sociais 

(CFAS/CRAS atualmente Conjunto CFESS/CRESS) que tenta realizar um congresso 

com uma comissão de honra composta20 por representantes do governo militar em 

meio a uma conjuntura de mobilizações de massas, com a população nas ruas 

lutando pela redemocratização do país em meio à crise irreversível da ditadura que 

tentava realizar uma abertura democrática ao seu modo. 

                                                           
18

  “A organização dos assistentes sociais em nível nacional inicia-se em 1978, com a realização 
do I Encontro Nacional de entidades Sindicais de Assistentes Sociais, de 25 a 26 de agosto, em Belo 
Horizonte [...]” (ABRAMIDES E CABRAL, 1995).  
19

  De 136 greves no ano de 1978 em todo Brasil, 119 foram em São Paulo. Em 1979 foram 224 
deflagradas sendo 76 em São Paulo (ALMEIDA apud ANTUNES, 1986:59). 
20

  A comissão: “um presidente, general João Batista Figueiredo, então presidente da república; 
um patrono que abriu o congresso, Murilo Macedo, ministro do Trabalho; além de Jair Soares, 
ministro da Previdência e Assistente Social [...]; o governador biônico de São Paulo, Paulo Salim 
Maluf; o secretário da Promoção Social de São Paulo, Antonio Salim Curiati e o prefeito biônico da 
cidade de São Paulo, Reinaldo de Barros” (ABRAMIDES E CABRAL 1995). 
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Anteriormente à realização do congresso, as entidades sindicais já 

sinalizavam a insatisfação com a organização através de um manifesto elaborado no 

III Encontro das Entidades Sindicais e incorporado pela categoria durante o evento. 

O manifesto, além de repudiar a composição da comissão de honra, da 

mesa de abertura e encerramento, denunciava o processo antidemocrático adotado 

pelos organizadores que não consultaram as(os) assistentes sociais quanto ao 

tema, limitou a participação dos estudantes21 e o valor cobrado de inscrição era 

incompatível com a realidade salarial da categoria22 (ABRAMIDES E CABRAL, 

1995). 

A CENEAS intervém unificadamente e assume a direção política do 

evento, transformando o III CBAS em assembleias de deliberação política da 

categoria. Dentre as várias propostas aprovadas nas plenárias, é importante 

destacarmos três delas. 

A primeira determina que “o próximo congresso seja assumido pelas 

entidades realmente representativas da categoria [grifo nosso], ou seja, nossos 

sindicatos e associações de classe” (III CBAS, 1979:430 apud ABRAMIDES E 

CABRAL, 1995:172). Sobre esta proposta observamos a recusa em aceitar, naquele 

contexto, o conjunto CFAS/CRAS como entidade representativa das(os) assistentes 

sociais devido ao seu caráter conservador. Os segmentos mais progressistas da 

categoria se opõem frontalmente aos organizadores, uma vez que estes legitimavam 

os convidados de honra, representantes da barbárie imposta pela ditadura. Um 

momento de expressão particular do movimento de consciência de classe no interior 

da categoria que se posiciona na condição de classe trabalhadora e nega uma 

ordem pré-estabelecida e afirma novas perspectivas para as entidades do Serviço 

Social brasileiro. 

                                                           
21

  Atualmente a questão que envolve o número de vagas destinadas aos estudantes é motivo 
de debate devido a incapacidade de atender a alta procura, entretanto, percebe-se um esforço de 
garantir aos inscritos, a participação de forma igualitária nas mesas de debate, independente de seu 
vínculo com a categoria. 
22

  A questão do alto valor cobrado na inscrição para os CBAS ainda não foi superada, sendo 
ainda motivo de debate intenso e muita polêmica. A cada congresso vem sendo realizada a prestação 
de contas com o intuito de esclarecer os valores cobrados e construir estratégias de superação desta 
situação. É oferecida a possibilidade de parcelamento da inscrição ou um desconto para pagamentos 
em parcela única. O fato é que ainda assim há um impasse entre garantir um mínimo de estrutura 
que assegure a qualidade do congresso - sem abrir mão da autonomia a partir de vinculações com o 
capital privado através de empresas patrocinadoras - e a média salarial da categoria. 
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A segunda proposta expressa a preocupação com determinações do 

cotidiano profissional e já indica a apropriação crítica do significado social da 

profissão e a condição da(o) assistente social como parte do trabalhador coletivo. 

Ela dizia: “Considerando que o assistente social é um trabalhador assalariado, 

propomos a discussão de seus salários e as condições de trabalho durante o 

congresso, com vistas a estimular sua participação na luta de todos os trabalhadores 

brasileiros” (III CBAS, 1979:430 apud ABRAMIDES E CABRAL, 1995:172). Ainda 

que esta proposta não escape do caráter corporativo, por se tratar de um debate no 

interior da categoria, ela reflete uma preocupação de fortalecimento das lutas mais 

gerais em curso naquele período, apontando para uma direção anticorporativista do 

novo movimento sindical. Ou seja, muito mais que determinar condições específicas 

de trabalho (estipulando piso salarial e jornada de trabalho), a proposta visava 

reforçar o entendimento de que as(os) assistentes sociais pertencem à classe 

trabalhadora e que sua luta se insere neste contexto de mobilização ampla contra o 

regime de opressão.  

É importante destacarmos que os temas piso salarial e duração da 

jornada de trabalho para as(os) assistentes sociais só foram tratados com mais 

detalhe no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava o Salário 

Mínimo Profissional23: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES 

E CABRAL, 1995:176). As demandas de caráter sindical, a partir de 1979, passam a  

ser predominantes no interior dos congressos como reflexo da forte influência das 

entidades sindicais na formulação da agenda de discussão da categoria. Tendência 

que só será alterada em finais da década de 80, com a reconfiguração da 

organização política e sindical da categoria. Porém, é também no IV CBAS que 

delibera-se que os próximos congressos sejam organizados pelo conjunto das 

entidades nacionais da categoria (profissionais e estudantis), sob a coordenação da 

CENEAS, “por entender que a responsabilidade pelo rumo da profissão é coletiva e 

apresenta dimensões político-sindical, de formação e de exercício profissional” 

(Idem:169). 

                                                           
23

  Esta deliberação nos permite afirmar que o IV CBAS tem grande importância histórica, como 
sendo o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria 
especificamente pela a redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um 
piso salarial. Este momento também se tornou significativo em relação à redefinição da direção 
política das entidades profissionais. 
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A terceira proposta aprovada em plenária no III CBAS que merece 

destaque determinou a participação de representantes das comunidades e das 

lideranças sindicais em todas as mesas e painéis do congresso, reafirmando a 

identificação do Serviço Social com a luta da classe trabalhadora.  

Conforme colocamos anteriormente, a categoria rompe com a proposta 

oficial da comissão organizadora. Na sessão de encerramento, convidam para 

compor a mesa diversos líderes sindicais e representantes dos movimentos 

populares. Entre estes, estava Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. 

A presença de Lula na mesa de encerramento do congresso nos 

aproxima da análise proposta por Iasi, sobre o movimento da consciência de classe 

vivido naquele momento pelos trabalhadores organizados contra a ditadura civil-

militar. Um salto de qualidade da consciência da classe trabalhadora que fica 

explícito na fala do líder sindical, que em abril de 1980 (menos de um ano depois do 

III CBAS) afirma que até 1979 era apenas um sindicalista e que jamais em toda a 

sua vida iria entrar na política partidária nem ser candidato a nada.  

 

Até o ano passado [1979] fui a pessoa mais apolítica que existe nesse país. 
[...] mas depois de fazer um dos mais belos movimentos da classe 
trabalhadora que já se fez nesse país, a gente percebeu que a classe 
política não estava sensível aos nossos problemas, que os partidos políticos 
não tinham tomado uma posição em relação à greve (de 1979). Nem tinham 
se manifestado em relação a nenhum grande problema nacional que nós 
enfrentamos durante anos de arbítrio. Então cheguei à conclusão de que a 
classe trabalhadora não poderia pura e simplesmente chegar à época das 
eleições e dar seu voto, oferecendo, às vezes, favores. Daí, portanto, que 
eu entendi que os trabalhadores precisavam se organizar politicamente[...] 
(LULA apud IASI, 2006:374). 

 

A fala do líder sindical é uma concreta expressão particular da 

metamorfose em curso na consciência de classe, decorrente da intensificação das 

lutas. Revela os limites da organização sindical para prosseguir nas conquistas mais 

amplas e traz a necessidade de avançar na organização política através de um 

partido que tentasse representar toda a classe trabalhadora. Segundo a análise de 

Iasi (2006), é o Partido dos Trabalhadores (PT) que ocupa esse lugar, conformando-

se como um grande partido de massa. Um partido “constituído por um certo 

momento de síntese coletiva de uma consciência de classe e, portanto, de uma 
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multiplicidade de processos particulares de consciência em um determinado 

contexto histórico” (IASI, 2006:74). O PT foi construído por militantes, assim como o 

mesmo os construiu como militantes24. 

Mesmo declarando o caráter “apolítico” para aquele movimento contra a 

ditadura, houve um salto de qualidade sobre a necessidade do protagonismo da 

própria classe trabalhadora na disputa pelo poder político, como podemos perceber 

na declaração de Lula. A reação contra a ordem pré-estabelecida que parte do 

movimento sindical representa em sua particularidade – a busca por melhores 

salários e condições de trabalho - o universal desenhado naquele momento 

histórico, no caso, o enfrentamento da ditadura e seu modelo econômico. 

   

Neste sentido a criação do PT em 1980, só pode ser explicada como um 
momento de emergência das lutas sociais que encontrou na retomada da 
luta sindical e operária um ponto de fusão de classe cuja expressão política 
foi a formação de um partido que buscava representar estes setores que 
naquele momento se levantavam em lutas que eram ao mesmo tempo 
específicas e que se contrapunham à ditadura, mudando, assim, o caráter 
de abertura restrita e sob controle que estava nas intenções iniciais dos 
militares. (IASI, 2006:375) 

 

 A atuação do movimento sindical como protagonista no enfrentamento 

da ditadura civil-militar, articula um grau de universalidade no interior das lutas dos 

trabalhadores que dará condições para a criação de um partido com propostas de 

erradicar os latifúndios improdutivos e realizar a reforma agrária; nacionalizar e 

estatizar todas as empresas estrangeiras, as grandes empresas e bancos; e controle 

popular dos fundos públicos. Uma meta que claramente se aproxima do socialismo. 

E na 1ª Convenção Nacional do PT (1981), Lula não nos deixa dúvida: 

 

Nós do PT, sabemos que o mundo caminha para o socialismo. Os 
trabalhadores que tomaram a iniciativa histórica de propor a criação do PT 
já sabiam disto muito antes de terem sequer a ideia da necessidade de um 
partido. [...] Os trabalhadores são os maiores explorados da sociedade 
atual. Por isso sentimos na própria carne e queremos, com todas as forças 
uma sociedade que, como diz o nosso programa, terá que ser uma 
sociedade sem exploradores. Que sociedade é esta senão uma sociedade 
socialista? (LULA apud IASI, 2006:387) 

                                                           
24

  Antunes (1986) declara que o movimento sindical esteve à frente dos partidos. Não houve a 
presença de um partido político na deflagração das greves de 1978 e 1979, dando caráter 
espontâneo às lutas no ABC, diferentemente do ano seguinte (1980) com a presença do PT, onde há 
inclusive um refluxo do movimento sindical devido a intervenções do Ministério do Trabalho no 
Sindicato de São Bernardo. 
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A fala do sindicalista não deve ser tratada como um mero devaneio. A 

sensação de que a revolução socialista “virava a esquina” conduziu diversas 

análises conjunturais sobre aquele período histórico. Porém, Antunes foi cauteloso: 

 
Tudo isso lembra uma referência feita por Gramsci acerca das crises: estas 
ocorrem ou porque a classe dirigente faliu ao empreender seu projeto 
político, ou porque as massas superaram a passividade política em que se 
encontravam e iniciaram um movimento reivindicatório que, mesmo com 
certa dose de espontaneidade, constituía uma “Revolução”. (1986:30) 

 

O autor ainda reforça que “é transparente a proximidade desta 

caracterização com a nossa realidade, onde os dois componentes geradores da 

crise não se excluem, mas estão intimamente imbricados”. Porém, chama atenção 

para duas possibilidades de superação da crise sob a ótica das classes exploradas: 

“reforma capitalista pelo capitalismo” ou “Revolução que transcende a ordem” 

(FERNANDES apud ANTUNES, 1986). Sob a ótica da classe dominante a 

possibilidade de “superação da crise”25 se apresenta como uma tentativa de 

construção de um novo perfil da ditadura, institucionalizada, com transformações 

pelo alto.  

A história tratou de mostrar que definitivamente não será somente a partir 

de uma crise do capitalismo que veremos a superação do mesmo para a construção 

de uma nova ordem societária. O socialismo não é nem o resultado inevitável do 

determinismo econômico (expresso na frase dita por Lula: “o mundo caminha para o 

socialismo”), nem uma “projeção utópica movida por um imperativo ético” 

(FREDERICO, 1994). A superação da sociabilidade burguesa depende do grau de 

mobilização, politização e do alcance da radicalidade das estratégias de luta da 

classe trabalhadora, o único sujeito histórico capaz de operar tais transformações e 

superar a sociabilidade burguesa.  

E é nesta mesma processualidade histórica de redefinições na estrutura 

política da sociedade brasileira, com a criação do PT, seguida da construção da 

Central Única dos Trabalhadores - CUT (1982), que o projeto hegemônico do 

                                                           
25

  As aspas são para salientar que sob a ótica das classes dominantes as possibilidades de 
“superação da crise”, além de terem um preço altíssimo para as classes dominadas, se limitam a 
adiar os efeitos de uma crise para tempos futuros. 
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Serviço Social também se redefine26. A partir da aproximação das vanguardas do 

Serviço Social brasileiro às críticas formuladas pela tradição marxista à sociedade 

burguesa e através de uma ação prática, a categoria supera uma forma de 

consciência conservadora que tem o mito da neutralidade como um de seus 

princípios norteadores. 

Disposta a se inserir e a participar das lutas dos trabalhadores através do 

movimento sindical nacional, em decisão coletiva, a categoria extingue a CENEAS e, 

em 1983, durante a I Assembleia Nacional Sindical de Assistentes Sociais, é 

fundada a ANAS (Associação Nacional Pró-Federação dos Assistentes Sociais), que 

em 1985 se filia à CUT.  Após ser negada a carta sindical pelo Ministério do 

Trabalho, a categoria demonstra resistência e em 1987 na III ANAS (Assembleia 

Nacional dos Assistentes Sociais) legitima e consolida como fórum de 

representatividade a Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS) 27.  

O bloco cutista, durante toda sua trajetória no interior da ANAS, tem de 

75% a 80% de representatividade, contra 20% a 25% de representação da Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT), fundada em 1985. Existia no interior da ANAS uma 

clara disputa política, com concepções sindicais diferenciadas, mas que jamais 

ameaçaram a hegemonia da CUT, construída pela participação ativa de 

representantes da categoria na direção nacional no período de 1986 e 1989 

(ABRAMIDES E CABRAL, 1995).  

Neste período, a militância político-sindical das(os) assistentes sociais é 

exercida tanto nas entidades sindicais da categoria (APAS, CENEAS/ANAS) como 

                                                           
26

 Abramides aponta que este processo de ruptura com o conservadorismo estabelece as bases 
teórico-políticas do atual projeto ético-político profissional nos diversos momentos de seu 
desenvolvimento. Como características centrais que definem o projeto de ruptura a autora aponta: “a) 
a perspectiva de análise sob a angulação da totalidade da vida social; b) a compreensão da profissão 
na divisão sociotécnica do trabalho; c) o significado social da profissão no processo de reprodução da 
força de trabalho; d) o legado marxiano e a tradição marxista como referenciais teóricos de análise, 
interpretação e transformação radical da sociedade de classes e que conformam a direção 
sociopolítica do projeto profissional” (2009:88). 
27  O Ministério do Trabalho negou a concessão da carta sindical à ANAS argumentando que 

“por se tratar de uma associação profissional constituída fora da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), não poderia requerer a carta sindical[...]”, ainda assim “[...]a categoria profissional decidiu que 
não reconheceria nenhum outro fórum de representatividade sindical nacional, senão a ANAS” 
(SANTOS, 2010:120).  
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em associações de servidores públicos das três esferas28.  No que se referia a 

vivência partidária, a inserção dos profissionais era majoritária e hegemônica no PT, 

embora fosse possível identificar um setor militante de assistentes sociais 

organizados em outros partidos (ABRAMIDES, 2009).   

Registram-se neste período lutas específicas das(os) assistentes sociais 

para garantirem espaço e reconhecimento nas instituições empregadoras. A 

inclusão da categoria nas faixas de referência salarial de 5 a 25 salários mínimos no 

funcionalismo público federal foi uma luta travada pelo movimento sindical do 

Serviço Social. Sendo esta, a primeira luta unificada e vitoriosa da categoria, sob a 

coordenação da CENEAS/ANAS em 1984 (Idem). 

 Em 1981 foi realizada uma pesquisa29 que revelou o perfil da categoria 

naquele momento impulsionando as lutas por melhores salários e condições de 

trabalho e redução da jornada de trabalho que culminou na elaboração de um 

Projeto de Lei sobre estas demandas imediatas. Dentre os números que revelam o 

perfil das(os) assistentes sociais brasileiros, os que chamam mais atenção para 

nossa análise são os que apontam que 53,9% dos profissionais tinham jornada de 

trabalho de 40 a 45 horas semanais, 23,2% de 30 a 35 horas semanais e 26,8% 

encontravam-se fora do mercado de trabalho30 (Idem).  

 A pesquisa realizada pelas entidades sindicais em parceira com o 

DIEESE deu subsídios suficientes para se iniciar uma batalha exaustiva da categoria 

para aprovação do Projeto de Lei 4.645/84 que inicialmente previa um piso salarial 

de 8,5 salários mínimos por 30 horas semanais. Após diversas alterações, mantendo 

                                                           
28

  Conforme especifica Abramides, “os docentes de Serviço Social do ensino superior têm 
militância política nas universidades e na  Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social – Abess 
e nas associações de docentes do ensino superior – Ads” (2009:91).  
29

  No I Encontro Nacional de Entidades Sindicais, dentre as principais deliberações, “aponta-se 
para a realização de uma pesquisa nacional sobre ‘salário e condições de trabalho dos assistentes 
sociais’. Essa pesquisa vai servir de base para a elaboração do ‘Projeto de condições de salário, 
trabalho e carga horária do assistente social’ (Projeto de Salário Mínimo Profissional, apresentado na 
Câmara Federal em 1984 e que recebe o nº 4.645/84)” (ABRAMIDES E CABRAL, 1995). 
30

 Mais de duas décadas depois este perfil não sofreu muitas alterações, como revelou a 
pesquisa nacional do CFESS, Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil 
profissional (2005). Sendo 8,11% com jornada de trabalho maior que 40 horas semanais, 50,70% 
com 40 horas, 28,65% com 30 horas, 7,24% igual a 20 horas semanais, 2,92% 24 horas semanais e 
2,38 com jornada de trabalho inferior a 20 horas. Uma nova pesquisa se faz necessária, já que 
recentemente a categoria conquistou a redução da jornada. 
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sempre as 30 semanais de jornada de trabalho, o projeto é vetado pelo então 

presidente da república, José Sarney31. 

Em 1987, na III Assembleia Nacional das Entidades Sindicais dos 

Assistentes Sociais (III ANAS), inicia-se o processo de transitoriedade que consistia 

na implementação da nova estrutura sindical por ramo de atividade econômica 

proposta pela CUT, deliberada no II Congresso Nacional da CUT (1986). Porém, os 

passos concretos para esta transição só foram dados no IV ANAS, em 198932. 

Após um amplo debate realizado coletivamente pela categoria, em 

diversas assembleias e congressos, as entidades sindicais assumiram o desafio de 

realizar ações concretas que fomentassem a participação das(os) assistentes 

sociais nas lutas gerais da classe trabalhadora, nas lutas específicas do serviço 

público (já que a maioria das(os) profissionais era vinculada ao funcionalismo 

público), apoiar a filiação nos sindicatos já existentes e contribuir para a criação de 

novos sindicatos se posicionando contra as direções de entidades atreladas ao 

Estado. 

 

A história da organização dos assistentes sociais se mescla de forma viva 
com o surgimento e construção do novo sindicalismo no Brasil. Sua 
presença é contínua e comprometida com o projeto sindical, em que 
sujeitos vão dando contornos à prática sindical (ABRAMIDES E CABRAL, 
1995). 

 

O Serviço Social brasileiro como expressão particular do movimento real 

da classe trabalhadora dá um salto de qualidade no que tange à sua identidade e 

consciência de classe, o que contribui para fortalecer a concepção teórica da 

profissão que desvela o seu real significado social, sua condição de assalariamento 

e sua participação no processo de reprodução social. A categoria dava um passo 

importante em sua trajetória de compromisso político com os interesses da classe 

trabalhadora. 

                                                           
31

  O ex-presidente Sarney voltaria a participar da história do Serviço Social brasileiro. No dia 03 
de agosto de 2010, sob forte pressão da categoria que tomou de assalto as ruas da capital nacional, 
o então presidente do Senado, se reúne com representantes do conjunto CFESS/CRESS, da 
ABPESS e da ENESSO, em campanha para votação e aprovação do PL 30h. 
32

  “No período em que foi travada a discussão sobre a proposta da referida transitoriedade, a 

categoria se reuniu em diversos momentos, nos quais todas as entidades organizativas da profissão 
se fizeram presentes, para amadurecer a ideia e avançar na construção de uma entidade única para 
a categoria, capaz de contemplar as questões próprias da profissão [...]” (SANTOS, 2010:116) 
Posteriormente percebeu-se que a criação e manutenção desta entidade única seria inviável. 
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Com o objetivo de unificar as bases e romper com a setorização, a 

categoria desfaz a estrutura sindical por categoria nos moldes corporativista33 ou 

peleguismo getulista, para se engajar na luta geral dos trabalhadores. 

A partir de 1989, se inicia um novo ciclo de organização sindical da 

categoria, com a tarefa de consolidar a inserção das(os) profissionais nos 

respectivos ramos de atividade. E finalmente a ANAS é extinta em 1994, na VI 

Assembleia Nacional Sindical em Brasília, em meio à organização de assistentes 

sociais que buscavam consolidar esta nova estrutura sindical, com diversos 

sindicatos já extintos e outros dentro do processo de transitoriedade. 

Com uma direção política consolidada e a orientação de um projeto 

profissional das(os) assistentes sociais em consonância com o projeto societário da 

classe trabalhadora, a organização sindical do serviço social brasileiro segue a 

tendência de atuação dentro dos ramos de atividade econômica. Esta decisão, que 

ainda é motivo de muita polêmica, no nosso entendimento, surge como expressão 

da consciência desse movimento concreto que retrata o projeto hegemônico do 

Serviço Social brasileiro procurando acompanhar o movimento real de luta da classe 

trabalhadora. 

Entretanto, a organização político-sindical das(os) assistentes sociais do 

fim da década de 1970 até o início da década de 1990, mesmo que sob as bases de 

uma estrutura sindical corporativista, deixa um legado às próximas gerações de 

profissionais que deve ser sempre lembrado. Afinal,  

 
É por intermédio da organização político-sindical dos assistentes sociais, no 
período de 1978 a 1994, que se estabelece o vínculo orgânico com os 
movimentos sociais de forma classista, e representa a “colagem” dos 
setores organizados da categoria, junto aos movimentos sociais 
(ABRAMIDES, 2009:97). 

 

Porém, é na cadência da processualidade histórica carregada de 

contradições, que o movimento sindical, já nos primeiros anos da década de 1980, 

passa a sentir, apesar de grandes mobilizações, o início de uma inflexão na 

dinâmica da luta de classes e mais uma vez a crise do capitalismo opera 

                                                           
33

  O que chamamos de sindicato “corporativista” remete à estrutura sindical que antecedeu ao 
novo sindicalismo, o que não significa dizer que o corporativismo esteja organicamente ligado aos 
sindicatos por categoria. Retomaremos ao debate mais a frente.  



37 

 

 

 

transformações profundas no mundo do trabalho, trazendo mudanças nas esferas 

política, econômica, social e cultural através da reestruturação produtiva. 

Transformações tardiamente efetivadas na década de 1990 nos chamados países 

periféricos, dentre eles, o Brasil, em descompasso com o reconhecimento de direitos 

sociais conquistados na Constituição de 1988. 

 

 

2.2 – Ofensiva neoliberal e organização dos trabalhadores.  

 

 

O cenário internacional no período de 1980/1990 é marcado por uma 

crise estrutural, caracterizada pelo reordenamento do capital para recuperar seu 

ciclo produtivo. No Brasil, a ofensiva neoliberal é iniciada pelo governo Collor e 

Itamar Franco, sendo consolidada por Fernando Henrique Cardoso, com o desmonte 

dos direitos sociais, privatização de diversas estatais, aumento do desemprego e  

medidas de reajuste que afetam conquistas históricas dos trabalhadores. 

Rebatimentos extremamente prejudiciais para a organização dos trabalhadores sob 

os efeitos da flexibilização e mobilidade da produção do capital, que resultou por 

desenvolver condições mais perversas de controle do trabalho em todo o mundo 

globalizado, como afirmam Ramos e Santos: 

 

O novo modo de organização transnacional da divisão sociotécnica do 
trabalho é uma estratégia altamente funcional ao capital com incidência em 
duas dimensões interpenetrantes e indissociáveis: primeiro a dimensão 
estrutural da resposta do capital à sua crise determinou o desemprego 
estrutural, a fragmentação dos contingentes de trabalhadores(as) pelo 
processo de desindustrialização, desfilização ou desintegração do chão 
fabril, o que implicou o surgimento de novas formas precarizadas de 
trabalho e o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência por parte 
dos(as) trabalhadores(as) desempregados(as); segundo, a dimensão 
subjetiva da classe trabalhadora começa a sentir os abalos causados pela 
realidade objetiva. Ora, a luta pela sobrevivência tornou-se ainda mais 
complexa, acirrada, extenuante, limitada e pragmática, o que revela a 
ostentação de uma condição efetiva às práticas individualistas, 
fragmentárias e despolitizadas que têm se expressado de modo 
hegemônico. E isso é ótimo para o capital (2008:44). 

 

Esta nova configuração das relações sociais impostas pelo capital, acirra 

o nível de competição entre os indivíduos e grupos sociais, e destitui a dimensão de 
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solidariedade de classe (Idem, 2008). A retração dos movimentos sociais e das 

formas de organização coletiva da classe trabalhadora é reflexo deste momento 

sombrio quanto às perspectivas reais de construção de uma sociedade emancipada. 

O plano de criar um “sindicalismo livre” não se efetivou e é a partir deste 

quadro que se verifica ações sindicais tímidas, o crescimento do sindicalismo 

propositivo, a retomada das práticas corporativistas, a diminuição do número de 

greves, redução de filiados aos sindicatos e utilização de um discurso moderado por 

parte das lideranças sindicais.  

O novo sindicalismo que substituiu a longeva estrutura sindical getulista, 

moldada pelo ideário positivista, é tomado por “[...] novas formas de corparativismo 

provindas não mais do aparelho estatal e sim da própria sociedade. Trata-se da 

passagem do corporativismo ‘estatal’ para o ‘societal’ [...]” (FREDERICO, 1994:9).  

O posicionamento da maior entidade sindical dos trabalhadores 

brasileiros, a CUT, é reflexo fiel do amoldamento e disciplinamento imposto pelas 

transformações no processo de produção. Como afirma Abramides (2009), parte do 

sindicalismo com direção da CUT, “empreendeu por toda a década de 1990 uma 

ação sindical que oscilava entre autonomia sindical e cooptação estadista, 

aderindo centralmente ao chamado ‘sindicato cidadão’ ” (ABRAMIDES, 

2009:103)34. 

 
A década de 1990 demarca, na luta sindical brasileira, uma conversão nas 
estratégias de atuação, notadamente na parte mais organizada e ativa, que 
é representada pela CUT. A hegemonia de convicções social/democráticas 
no interior da CUT ‘levou a Central a uma prática hesitante, às vezes 
contraditória, configurando, no geral, uma estratégia de conciliação com a 
política neoliberal [...]’ (Boito Junior, 199:142 apud Ramos e Santos: 2008). 
A partir disso, tornou-se corrente (e bastante evidente) o sujeitamento 
político cutista frente ao governo e ao patronato, uma vez que sua atuação 
defensiva exprime perfeitamente a impotência de sustentação de um 
embate respaldado em contraproposta que afirmem o projeto do trabalho. 
(RAMOS e SANTOS, 2008:49)  

 

A inflexão das mobilizações sociais de massa, o ataque às organizações 

sindicais e o giro político da maior central sindical brasileira contribui para 

entendermos que as mudanças no processo de organização política do Serviço 

Social brasileiro - em especial em sua organização sindical - são particularidades de 

                                                           
34

  No próximo capítulo voltaremos a tratar este giro político da CUT que passa a defender 
interesses antagônicos àqueles que motivaram sua criação. 
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um momento histórico vivido por toda a classe trabalhadora e suas organizações de 

luta, o que revela o equívoco das análises que afirmam que o fim da ANAS foi 

responsável pela desmobilização da categoria quanto ao fortalecimento da nova 

estrutura sindical. “Ora, o desfavorecimento conjuntural da época para as lutas do 

trabalho, determinou grandes mudanças na organização do trabalho, inclusive 

desorganizando” (Idem, 2008:55) e com o Serviço Social não foi diferente. 

O caminho das entidades sindicais das(os) assistentes sociais foi traçado 

por um vasto debate coletivo nos mais diversos espaços e visavam sempre o 

fortalecimento e a unificação das lutas dos trabalhadores, em consonância com  o 

projeto ético-político profissional que assume hegemonia a partir da década de 80. 

 
Esta tomada de decisão da categoria refletiu tanto a maturidade política 
com relação à ruptura com a modalidade corporativista do encaminhamento 
das lutas, na perspectiva de promover uma articulação unitária da classe 
trabalhadora, quanto uma saída estratégica para a situação de marasmo 
instalada naquele contexto no interior dos sindicatos profissionais da 
categoria. (Idem, 2008:55) 

 

Os efeitos da reestruturação produtiva do capital, que opera profundas 

transformações no mundo do trabalho foram sentidos também pelas(os) assistentes 

sociais nos mais diversos postos de trabalho e se materializam sobre dois aspectos. 

O primeiro diz respeito à inserção do profissional no mercado de trabalho, que 

precisa enfrentar um número crescente de profissionais recém formados35, novas 

modalidades de contratação precárias, aumento do desemprego e diminuição de 

vagas em concursos públicos. O segundo refere-se ao rebatimento direto no 

cotidiano profissional, através da precarização das condições de trabalho, ao 

desmonte das políticas públicas que vêm sofrendo um processo de mercantilização 

e privatização sobretudo na área da saúde e da previdência. Medidas que 

comprometem a qualidade dos serviços prestados à população usuária e colidem 

frontalmente com os princípios fundamentais do projeto profissional do Serviço 

Social e com os direitos de cidadania. 

                                                           
35

  Este aumento do número de profissionais em partes pode ser explicado pelo aumento de 
novos cursos de graduação em Serviço Social, em especial na modalidade de EaD. Segundo a 
Comissão de Formação Profissional do CFESS, em 2012, são 68mil alunos matriculados na 
graduação à distância, cursos que apresentam diversas irregularidades verificadas durante a 
fiscalização realizada pelos CRESS e Seccionais. 
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Um quadro que fatalmente contribuiu para o enfraquecimento não 

somente da organização política da categoria dentro dos sindicatos por ramo de 

atividade mas de toda organização de resistência dos trabalhadores. Os ataques ao 

movimento sindical no período do governo FHC contribuíram profundamente para o 

desaceleramento e estagnação do processo de transitoriedade para a nova estrutura 

sindical das(os) assistentes sociais. O sindicalismo brasileiro sofre um retrocesso 

que fortaleceu os posicionamentos corporativistas e um movimento sindical 

fragmentado. 

Com as eleições de 2002, a esperança que acabara de vencer o medo, 

foi a primeira a morrer. A expectativa de um governo antineoliberal não se 

concretiza. Contraditoriamente, o governo do ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da 

Silva dificulta a atuação dos sindicatos e cumpre, com mais competência que seu 

antecessor, a expansão do projeto neoliberal no país. A CUT intensifica sua 

estratégia, seguida “[...] de uma profunda perda de autonomia frente ao governo, 

que, por sua vez, se beneficia pelo não-tensionamento [...]” (RAMOS e SANTOS, 

2008:50). 

Devido à aproximação privilegiada dos movimentos sociais, o governo 

petista, consegue constituir formas de consenso nunca antes vista na história deste 

país, que passam a ser referência para o mundo inteiro36. O governo, na figura de 

seu líder maior, após abandonar a perspectiva de luta de classe, adotando o 

falacioso discurso de defesa dos interesse geral da nação, passa a exportar formas 

de gestão da barbárie, receitas de políticas conciliatórias, apaziguadoras de conflitos 

de classe, unilateral em defesa do receituário neoliberal, travestido de uma falsa e 

fina manta socialdemocrata37, sustentada pelos ineficazes programas de 

transferência de renda como o Bolsa Família (BEHRING e BOSCHETTI, 2008).  

 

                                                           
36

  Iasi não descreve a experiência petista através dos “rótulos e epítetos” que não contribuem 
para compreender os fenômenos, como “neoliberal”, “socialdemocráta” ou mesmo “revolucionária”. O 
autor também nega as teses de que a chegada do PT ao poder mostrou que a classe trabalhadora é  
“ontologicamente reformista” ou que esta tenha sido “traída” por suas direções. “Devemos buscar os 
elementos que nos permitem caracterizar a experiência petista (...) na relação existente entre os 
projetos políticos como expressão de um certo momento da consciência em movimento da classe.” 
(2006:550) 
37

  “A socialdemocracia européia foi responsável pela garantia e expansão de direitos políticos e 
sociais, enquanto a versão petista opera no sentido de redução de direitos, como parece ser evidente 
na Reforma da Previdência e nas propostas de Reforma Trabalhistas” (IASI, 2006:549). 
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Não é de se estranhar que a consciência de nosso tempo caia no atual 
atoleiro da acomodação à ordem do capital como destino inescapável. Uma 
das manifestações mais claras desse pântano é o ataque às noções de 
classe social, da centralidade do trabalho, da proposta de uma sociedade 
socialista e, principalmente, de uma alternativa revolucionária. (IASI, 
2006:33) 

 

A tempestade que promove o “atoleiro da acomodação” ao capital, 

lamentavelmente enfraquece o movimento sindical classista combativo e fortalece 

práticas corporativistas, transferindo os espaços de disputa das ruas para as mesas 

de negociação.  

Em uma conjuntura mundial marcada pela financeirização do capital38, 

onde o que prevalece são as “vontades do mercado”39, lideranças sindicais passam 

a ser agentes da rentabilidade de fundos de pensão40, a ter participação nos 

conselhos de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) como 

“representantes dos trabalhadores” e na gestão do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), quando seus interesses se transformam nos interesses do 

capital. Por fim, hoje, aqueles que fomentaram a ideia de que era possível uma nova 

consciência e juventude, estão em casa, “contando vil metal”. 

Neste momento de retrocesso das lutas sindicais, surge para o Serviço 

Social uma nova personagem. A partir da reunião de cinco sindicatos não extintos 

ou reabertos, é formada em 2000, a Federação Nacional dos Assistentes Sociais 

(FENAS)41, filiada à CUT. Uma iniciativa que ignora a decisão soberana de base da 

                                                           
38

 “A reorganização do mercado financeiro global é, segundo Harvey (1996), um dos elementos 
centrais no processo de recuperação da crise capitalista dos anos 1970. Na verdade, o processo de 
financeirização do capital surge, entre 1979 e 1987, a partir da adoção de medidas de 
desregulamentação e liberalização, tomadas, inicialmente, pelos Estados Unidos e Inglaterra, 
seguidos, posteriormente, pelos demais países centrais, significando a abertura externa e interna dos 
sistemas nacionais, a partir de interligações entre os sistemas monetários e os mercados financeiros 
dos países que propiciaram o surgimento de um espaço financeiro mundial” (SANTOS, 2010:26). 
39

 O mercado financeiro no discurso da classe dominante que orienta a mídia patronal, ganha 

uma abstração da realidade, e passa a ter “vontade própria”. Ele acorda calmo, fica nervoso, aquece, 
tem mal-estar e raramente se alegra. Se a partir de nossa filiação teórica nos apropriássemos do 
discurso falacioso, diríamos que na verdade o mercado se encontra vivo com a ajuda de aparelhos, 
com um alto custo para a classe trabalhadora.  
40

  “[...] as instituições financeiras, como os bancos, fundos de pensão e companhias de seguro, 
controlam não só as ações das 26 principais empresas mundiais, como também operam com os 
títulos das dívidas externas e internas de vários países nos mercados especulativos, determinando 
sua agenda política e social” (MOURA apud SANTOS, 2010:26). 
41

  Retomaremos o debate sobre a criação da FENAS e seu papel político no capítulo destinado 
para análise das entidades profissionais e sindical do Serviço Social.  
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categoria em romper com o sindicato por categoria profissional. Para Ramos e 

Santos, 

 

A tendência de reabertura dos sindicatos profissionais hoje crescente é 
bastante preocupante, pois representa a afirmação de uma perspectiva que 
aparentemente se mostra progressista, mas em essência é reacionária, na 
medida em que contribui para manter a consciência política da categoria no 
nível econômico-corporativo, reforçando práticas isoladas do conjunto das 
lutas das classes trabalhadoras. (2008:57) 

 

Porém, no nosso entendimento é preciso cautela ao associar a estrutura 

de sindicatos por categoria às práticas corporativistas. Não será somente a escolha 

por um sindicato por ramo de atividade que salvará tanto o Serviço Social, quanto a 

classe trabalhadora, do corporativismo sindical. O debate envolve forma e conteúdo 

das estruturas. A escolha por uma modalidade ou outra, não soluciona o problema, 

que se encontra na estrutura do sindicalismo brasileiro organizado ainda por 

categoria, no qual ainda prevalece o viés corporativista, economicista numa 

estrutura fragmentada, seja na área de atuação (sindicato dos docentes, por 

exemplo) ou formação profissional (sindicato de assistentes sociais),  Estamos 

diante de um impasse, que “só pode ser resolvido pelo movimento real da classe” 

(IASI apud CRESS/RJ, 2011). 

 A criação da FENAS, mesmo que não legitimada pela maioria, reacende 

um debate importante para as(os) profissionais do Serviço Social brasileiro. Retoma 

a importância da mobilização da categoria junto aos movimentos sociais em especial 

o movimento da classe trabalhadora que se expressa também na organização 

sindical (ARCARY, apud CRESS/RJ, 2011). No entanto, os rumos tomados pela 

cateogria sobre sua organização sindical e a condução deste processo não é 

indiferente aos seus resultados. As contradições e riscos que compõem este 

processo serão tratados mais adiante. 

O desafio maior para a classe trabalhadora e portanto, também para 

as(os) assistentes sociais, está posto. Como construir uma ação sindical que dê 

respostas às necessidades imediatas do mundo do trabalho, preservando elementos 

de uma estratégia crítica que combata a perversidade imposta pela reestruturação 

produtiva do capital? 
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As respostas para esta questão possivelmente contemplam os desafios 

específicos postos também para o Serviço Social. Como não fortalecer novas e/ou 

velhas práticas corporativistas42 e separatistas na luta por melhores condições de 

trabalho? 

Para Antunes (2002) o desafio se inicia a partir da necessidade de se 

retomar a identidade de classe, formando uma unidade de luta. Uma estratégia que 

deve ter prioridade no debate e ser construída nos espaços de deliberação da 

categoria para o fortalecimento do compromisso com o atual projeto ético-político do 

Serviço Social. 

Ramos e Santos (2008) sintetizam os desafios postos para o movimento 

sindical e para o movimento dos trabalhadores em geral, apontados por Antunes 

(2002) da seguinte forma: 

 
Romper a barreira social que separa os trabalhadores “estáveis” dos 
trabalhadores precarizados; reconhecer o direito de auto-organização das 
mulheres trabalhadoras; romper com todas as formas de neocorporativismo; 
romper com tendência crescente de institucionalização e burocratização que 
tem marcado o movimento sindical; reverter a tendência de reduzir o 
sindicato ao âmbito exclusivamente fabril, ao chamado sindicalismo de 
empresa; implementar a horizontalização, incorporando o vasto conjunto 
que compreende a classe trabalhadora hoje e resgatar o sentido de 
pertencimento de classe. (RAMOS E SANTOS, 2008:51) 

 

Estes desafios devem ser referendados pelas entidades representativas 

do Serviço Social, com ampla participação das bases. Para isso,  é importante um 

comprometimento das(os) profissionais em buscar nas conquistas históricas a base 

teórica necessária para entendermos os caminhos que construíram a atual relação 

com o movimento sindical. A maturidade teórica e política da categoria,  tem seus 

marcos no início da década de 1980 e é consolidada na década de 1990, 

contribuindo substancialmente para a hegemonia da filiação teórica crítico-dialética 

na profissão. Essa maturidade deve ser tomada como referência para apropriação 

das determinações históricas que incidem sobre o processo de organização sindical 

da classe trabalhadora e das(os) assistentes sociais e os desafios que se colocam 

para tal organização no contexto do capitalismo contemporâneo. 

                                                           
42

  O neocorporativismo sindical segundo Frederico (1994) tem sua gênese no pós-constituinte 
de 1988. Abordaremos o tema no próximo capítulo na tentativa de ilustrar sobre quais bases se 
formulam a nova organização sindical das(os) assistentes sociais. 
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O Código de Ética e a Lei de Regulamentação, ambos de 1993, nos 

colocam em confluência com as propostas de enfrentamento dos desafios colocados 

para a classe trabalhadora. Um dos princípios fundamentais do Código orienta a 

“opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” e 

outro “a articulação com os movimentos de outras categorias profissionais [...] e com 

a luta geral dos/das trabalhadores/as” (CFESS, 1993), sendo que a Lei de 

Regulamentação da profissão prevê como atribuição da(o) assistente social uma 

relação próxima aos movimentos sociais prestando orientação e assessoria se 

necessário. Ou seja, aquela maturidade teórica e política se expressa tanto nas 

orientações de valor e nos princípios do atual Código de Ética das(os) assistentes 

sociais quanto no ordenamento de suas atribuições profissionais. Revelando a 

compreensão teórica e política da categoria profissional sobre as mediações que se 

configuram entre a luta de classes e o trabalho profissional. 

Neste processo destacamos a importância política do conjunto 

CFESS/CRESS43. Assim como o Serviço Social brasileiro se desenvolveu teórica e 

praticamente, laicizou-se, diferenciou-se e, na entrada dos anos 1990, apresenta-se 

como profissão reconhecida academicamente e legitimada socialmente, o conselho 

federal se reorganiza como entidade representativa, com posicionamento crítico 

frente ao desmonte das políticas públicas, vincula-se a um projeto social 

radicalmente democrático, sem exploração, opressão e alienação.  

Como reflexo da maturidade política e com o enfraquecimento das formas 

históricas de organização de luta dos trabalhadores, o Conjunto CFESS/CRESS, 

com direção política claramente definida, ganha importância e passa de 

representante corporativo a instrumento de politização e luta da categoria. Nesse 

processo, demandas de caráter sindical passam a ser dirigidas ao conjunto 

CFESS/CRESS e nem sempre os limites que delimitam os âmbitos de sua atuação 

se configuram claramente na consciência individual dos agentes profissionais, assim 

o “conjunto CFESS/CRESS passa a ser cada vez mais cobrado pela categoria para 

assumir demandas de natureza sindical” (SOUZA apud CRESS/RJ, 2011). 

                                                           
43

  Sobre o papel político exercido pelo Conjunto CFESS/CRESS, trataremos no próximo 
capítulo. 
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Ainda que haja demandas específicas, estas se inserem num quadro mais 

amplo de demandas da classe trabalhadora. Fato que torna necessário o debate 

sobre a importância da participação das(os) assistentes sociais na construção de 

uma nova organização sindical, mas sobretudo, a importância do profissional se 

tornar sindicalizado, como parte do processo de consolidação do projeto ético-

político da profissão que prevê uma relação próxima da(o) assistente social com as 

diversas formas de organização da classe trabalhadora, entre elas o movimento 

sindical. No entanto, é preciso ressaltar que uma aproximação meramente de 

filiação não esgota os compromissos éticos e políticos do trabalho profissional com o 

fortalecimento da organização dos trabalhadores na luta pela construção de uma 

sociedade emancipada. 

Porém, não se avança neste debate se ele for tema apenas dos 

congressos, conferências e encontros organizados pelas entidades representativas 

da categoria. Ele precisa estar organicamente vinculado também à formação 

profissional. E a razão disto se dá a partir do entendimento que o segmento 

estudantil é considerado como “partícipe fundamental da organização política da 

categoria” (RAMOS, 2006:176), portanto, não se trata de uma idealização da 

formação acadêmica44, e sim do fortalecimento deste espaço para fomentar a 

participação das(os) profissionais nas organizações de luta dos trabalhadores e por 

consequência, consolidar o projeto ético-político da profissão. 

 
[...] um dos principais desafios postos ao conjunto das entidades da 
categoria é a retomada da discussão sobre a inserção dos(as) profissionais 
na luta sindical, levando em consideração [...] o acompanhamento e a 
orientação da inserção das novas gerações de assistentes sociais na luta 
sindical, considerando que significativos segmentos dessa geração 
desconhecem o processo sociopolítico que levou a categoria a extinguir 
seus sindicatos. (RAMOS e SANTOS, 2008:57) 

 

 Pesquisas apontam uma baixa participação no movimento sindical por 

diversas razões, entre elas, o descrédito e desarticulação política do movimento 
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  Neste contexto, inserimos também a importância da participação no Movimento Estudantil. 
Uma Pesquisa intitulada a influência do Movimento Estudantil de Serviço Social na formação e 
inserção do profissional (2006), organizada por alunos graduandos da Faculdade de Serviço Social 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, com orientação da Professora Mônica Grossi, aponta a 
importante influência da participação no movimento estudantil para formação de um profissional mais 
crítico e comprometido com o projeto ético-político da profissão. 
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sindical, falta de motivação e identificação política45. Porém, também revelam um 

número maior de assistentes sociais que participam de movimentos da categoria46.  

Para o Serviço Social já é chegada a hora de intensificação do debate 

sobre sua reorganização político-sindical inserida na luta de classes e ao lado dos 

trabalhadores. Esta intensificação significa a superação da acomodação da 

consciência em tempos de extrema alienação em face às urgências postas na 

realidade social que segue rumo à barbárie.  

 
Nesse sentido, as condições de inserção precárias no mercado de trabalho 
profissional, ou mesmo a não inserção, devido aos efeitos da divisão sócio-
técnica do trabalho e da funcional conformação e ampliação do exército de 
reserva para os interesses do capital; a tendência de redução dos gastos 
sociais e extenuação das condições de implementação das políticas sociais 
ou efetivação de direitos, combinado com um processo de refilantropização 
dos padrões de intervenção na questão social, que descaracterizam a 
noção de direito e desqualificam competências e atribuições profissionais, 
nas suas dimensões privativas; o enfraquecimento e a desarticulação dos 
movimentos sociais de cunho classista, junto ao transformismo e 
desintegração dos partidos de esquerda, totalizam, atualmente, um contexto 
bastante ofensivo que precisa ser enfrentado com muita inventividade 
teórico-política pelos sujeitos sociais, pois constituem, em seus 
desdobramentos, desafios gigantescos, não apenas profissionais, mas 
sociais. (SANTOS, 2010:68) 

 

Os efeitos perversos do projeto de contrarreforma do ensino superior no 

Brasil47  sobre a formação profissional e as precárias condições de trabalho somam-

se à despolitização de uma parcela considerável da categoria e a uma organização 

político-sindical enfraquecida que tanto não avança nos embates da própria 

categoria, quanto nas lutas gerais da classe trabalhadora.  

                                                           
45

  Pesquisa “Movimento Sindical: a atuação política dos assistentes sociais” (Coordenada pela 
Professora Doutora Maria Inês Souza Bravo). Projeto Políticas Públicas de Saúde FASSO/UERJ, 
2010, publicado na Revista Em Foco nº 7 (CRESS/RJ, 2011). Também: CFESS (2005) 
46  Cabe problematizarmos esta maior participação em alguns desses movimentos da categoria 
como o Congresso Brasileiro dos Assistentes Sociais. Pelo seu formato massivo e espaçado, “no qual 
é sobremaneira difícil evitar a dispersão e o confusionismo” (Netto, 1990:134), a presença dos 
profissionais é dada pelas mais diversas motivações, que nem sempre estão relacionadas à militância 
política dentro das entidades. 
47

  Dentre os vários ataques sofridos pela Educação no país, aqui citamos o sucateamento das 
Universidades Públicas promovido de forma dura inicialmente pelo Governo FHC, chegando a política 
educacional do governo Lula que promoveu o REUNI, um projeto de expansão das universidades 
federais  que não assegura infraestrutura, qualidade de ensino e valorização do funcionalismo público 
da educação e o PROUNI, que é a utilização de recurso público no formato de bolsas de estudo que 
poderiam/deveriam ser destinados às Universidade Públicas, possibilitando maior número de vagas, 
mas que é destinado ao setor privado que trata a educação como mera mercadoria. Para aprofundar 
o tema LIMA (2007). 
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Neste cenário se apresentam as disputas intensas de projetos 

profissionais com diferentes posicionamentos e filiações teóricas, políticas e 

ideológicas, que por vezes se aproximam do projeto profissional hegemônico (muitas 

vezes somente no discurso) e como legítima estratégia de confronto de ideias se 

apropriam de instrumentos na disputa pela hegemonia no interior da categoria. O 

pluralismo profissional é uma conquista do movimento de renovação profissional do 

serviço social brasileiro, iniciado em fins da década de 50. A hegemonia do atual 

projeto profissional foi conquistada no contexto de redemocratização da sociedade 

brasileira, tendo como base de legitimação os setores críticos e democráticos da 

categoria e a vinculação da direção estratégica desse projeto ao movimento mais 

geral dos trabalhadores. Os setores conservadores no interior da categoria, desde 

então se movimentam na disputa pela hegemonia profissional. Por isso, a apreensão 

crítica das concepções e posicionamentos da organização sindical da categoria é 

fundamental para conter os avanços do conservadorismo na sociedade e na 

profissão. Como afirma Santos,  

 
Os projetos societários e profissionais expressam as marcas das relações 
sociais do seu tempo, não são estáticos nem a-históricos. Destarte, os 
desafios que lhe são inerentes só podem ser apreendidos pelas 
determinações do contexto histórico no qual são construídos e 
redimensionados. (2010:72) 

 

É neste contexto de intensa disputa que se configura um embate e 

polêmicas entre entidades da categoria, como a relação entre o Conjunto 

CFESS/CRESS e a FENAS. A polêmica ganha força principalmente a partir da 

campanha pela aprovação do PL 30 horas (PL 000152/2008), liderada pelo Conjunto 

CFESS/CRESS em parceria com a ABPESS (Associação de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social) e a ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes em Serviço Social) 

a partir de 2008. A campanha pela redução da jornada de trabalho das(os) 

assistentes sociais tornou-se palco de intensa disputa política e revelou um 

paralelismo entre as entidades que ficou evidente durante a Marcha pelas 30 horas 

no dia 03 de agosto de 201048 durante XIII CBAS. 
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  Durante o Ato pelas 30hs em Brasília cada entidade utilizou um carro de som. Os dirigentes 
da FENAS se manifestavam não só a favor das 30hs; pediam mais concurso público; revelavam 
insatisfação com o valor de inscrição no CBAS e anuidade dos CRESS. Uma parcela pífia da 
categoria acompanhou este “movimento paralelo”, o que, a nosso ver, pode ser expressão tanto do 
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No entanto, como ponto de partida e critério de análise, devemos 

destacar que, 

 
A forma de organização política, ou seja, a maneira como são construídas 
as alianças e as estratégias de resistência aos ataques do capital, junto ao 
coletivo maior da classe trabalhadora, pode revelar qual a intensidade da 
defesa do projeto ético-político profissional por determinados segmentos da 
categoria. (RAMOS e SANTOS, 2008:57) 

 

Este debate extrapola os limites da organização sindical das(os) 

assistentes sociais. É urgente a necessidade de fortalecimento de projetos mais 

audaciosos dos setores sindicais mais combativos com perspectivas revolucionárias, 

que fortaleçam a identidade de classe, para transformações que apontem para 

tempos mais iluminados.  

Não é demais lembrar que,  

 

A luta pertence aos sujeitos que querem sentido para a vida do trabalho; 
aos que, movidos pelo descontentamento do que aí está, constroem a 
história (que não acabou). No entanto, é fundamental a inserção desses 
sujeitos nos processos de organização de classe, participação e 
desenvolvimento das estratégias de transformação (bloqueamento do 
capital), por meio dos sindicatos, dos partidos políticos e movimentos 
sociais de esquerda, que são espaços efetivos de mediação política, 
imprescindíveis ao embate entre as classes sociais e, assim, podem jogar 
um papel muito importante na construção de um outro projeto societário. 
(RAMOS E SANTOS, 2008:52)  

  

Em tempos de barbárie, é fundamental que a classe trabalhadora  retome 

radicalmente seu protagonismo, sua autonomia, sua identidade e reformule sua 

agenda de lutas e estratégias políticas para consolidar seu projeto societário. 

Tal tarefa pode ser fortalecida pela apreensão teórico-crítica do 

movimento da consciência de classe que desvela o movimento da própria classe. 

                                                                                                                                                                                     
grau de legitimidade da entidade no interior da categoria como do desconhecimento das(os) 
profissionais quanto a existência da FENAS.  
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3. A FENAS E O CONJUNTO CFESS/CRESS: embates e dilemas 

  

 

Na particularidade do processo de conquista de redução da jornada de 

trabalho das(os) assistentes sociais brasileiras(os), como procuramos demonstrar, 

configurou-se um campo de disputas e dilemas que polarizou especialmente as 

posições do conjunto CFESS/CRESS e da FENAS. Disputas que, a nosso ver, são 

matizadas tanto pelas tendências contemporâneas do movimento sindical quanto 

pela disputa da hegemonia no interior do Serviço Social. Assim, a compreensão das 

determinações que incidem sobre essa polarização supõe uma análise, ainda que 

sumária, sobre essas duas entidades  do Serviço Social brasileiro, num contexto de 

(re)organização político-sindical, desafiando-nos a visitar um campo pouco 

explorado teoricamente e marcado por determinações que exigem rigor teórico 

aliado a um firme posicionamento político, ou seja, significa entrar na disputa 

intelectual da interpretação, tomando partido e polemizando (FREDERICO, 1994).  

Assim, buscaremos responder algumas questões essenciais para o 

entendimento do processo de conquista da jornada de trabalho de 30 horas 

semanais para as(os) assistentes sociais, situando-a no contexto mais amplo de 

organização política da categoria profissional. A principal questão envolve as razões 

do protagonismo do Conjunto CFESS/CRESS na campanha pela aprovação do PL 

30h e não da FENAS, já que a princípio a redução da jornada de trabalho  se 

configura como uma demanda essencialmente sindical. No nosso entendimento, a 

resposta passa por um outro caminho espinhoso, o embate político entre o 

CFESS/CRESS e a FENAS. 

Esta análise exige, além da necessidade de nos apropriarmos da escassa 

produção teórica sobre o tema, um estudo de publicações e documentações 

disponíveis49 de cada entidade. Torna-se indispensável lançar um olhar crítico que 

ultrapasse os limites institucionais, localizando as entidades em determinados 

espaços e tempos históricos, o que nos permite identificar motivações e 

posicionamentos que norteiam suas ações e mais, discutir em que medida essas 

                                                           
49

 Além deste caminho teórico-metodológico que elegemos, utilizamos outros, como a entrevista 
realizada através de um questionário com representantes das entidades nacionais e regionais e 
sujeitos que participaram intensamente da organização política e sindical da categoria. 
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entidades conseguem efetivamente representar uma dada universalidade em face 

das singularidades que compõem a categoria profissional. 

O desafio da pesquisa e da análise aumenta à medida em que a história 

das entidades é indissociável da dinâmica histórica da própria categoria. Assim, é 

necessário olhar para a história do CFESS e da FENAS, recusando qualquer  

tendência de atomização temática ou recortes arbitrários que impeçam compreender 

suas conexões com a processualidade da profissão e desta com o movimento mais 

amplo da realidade. A coerência metodológica leva-nos “a situar os temas 

analisados no fluxo temporal em que estão imersos e que lhes confere significação” 

(FREDERICO, 1994:7), por isso, este movimento de análise que aparentemente 

aponta para uma fragmentação de um todo - o movimento concreto da categoria  - 

deve ser realizado cautelosamente com a finalidade expositiva das ideias, 

contribuindo para situar essas entidades na processualidade histórica da própria 

profissão.  

Como nos alerta Frederico, “a dialética [...] não admite nada fora da 

totalidade existente. Se existe algo fora do todo, este tem a sua unidade rompida e 

transforma-se num ser incompleto e fragmentado convivendo com uma parte fora 

dele” (1994:13). 

Esta indissociabilidade torna-se ainda mais evidente quando dentro do 

todo são situadas as duas entidades que se apresentam atualmente como 

protagonistas de um embate político no interior da categoria. Um embate que por 

fim, fomenta debates e ações importantes, permitindo afirmar ou repensar o modo 

de atuação e de organização política da categoria. 

Vimos que a vertente mais crítica do movimento de renovação profissional 

do Serviço Social brasileiro se identificou, fortaleceu e acompanhou a organização 

da classe trabalhadora, com destaque para a importância  do movimento sindical 

que inicialmente se expressou na luta dos metalúrgicos do ABC Paulista no fim da 

década de 1970. Nesta perspectiva, procuramos incorporar a análise de Iasi (2006) 

sobre o movimento da consciência como movimento da própria classe para indicar o 

significado daquele contexto de lutas e de fortalecimento da classe trabalhadora. 

Evidenciamos que quando a classe se movimenta e sua consciência alcança 

patamares mais elevados, esta opera uma reação (nega, rompe e/ou transforma), 
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promove uma reorganização das estruturas que a representa. Foi assim com o 

movimento sindical, promovendo o surgimento do Novo Sindicalismo, a criação de 

uma central sindical (CUT), e um partido de massa vinculado aos trabalhadores 

(PT). Processo, que por muitas mediações, também influiu sobre a organização 

política e sindical do Serviço Social brasileiro.  

Podemos considerar que a consciência de classe das(os) assistentes 

sociais brasileiras(os) se elevou e produziu transformações importantes sobre sua 

base de fundamentação teórica, suas entidades representativas e sobre sua atuação 

profissional no amplo processo de movimentação da classe trabalhadora ao longo 

das décadas de 60 e 70. Movimento conduzido por vanguardas profissionais que 

ligadas(os) diretamente com o movimento da classe trabalhadora contribuem para 

um salto de qualidade na consciência de classe e culmina com a conquista da 

hegemonia do atual projeto profissional da categoria, conhecido como o projeto 

ético-político do Serviço Social. 

O fato da ruptura com o conservadorismo profissional ter sido coroada 

politicamente pela ação vigorosa de lideranças insurgentes que mudaram os rumos 

do III CBAS, faz com que a categoria gradativamante assuma para si aquela nova 

forma de pensar criticamente tendo como base a teoria social marxista. Ainda assim, 

é importante registrar a existência de uma constante disputa de diferentes projetos 

profissionais50, uma correlação de forças, que naquele momento se deu favorável à 

vanguarda que acompanhava a forte organização política dos trabalhadores no fim 

da década de 1970.  
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  A hegemonia do projeto ético-político conquistada naquele período de ruptura com o 
conservadorismo vem sendo constantemente ameaçada por diversos fatores mencionadas no 
capítulo anterior, que vão desde ao processo de reestruturação produtiva do capital que opera 
transformações profundas nas relações sociais à uma disputa dentro da categoria entre grupos de 
profissionais com filiações teóricas que se divergem, como nos explica Santos: “...mesmo 
hegemônico, o projeto ético-político profissional não é exclusivo, a tendência que essa conjuntura 
aponta é para a deflagração de tensões e disputas ainda maiores entre projetos e interesses no 
interior da categoria profissional. Por não estarem imunes aos processos sociais em curso, 
certamente expressarão influências e tendências advindas das camadas sociais e de seus conflitos, o 
que não quer dizer, necessariamente, que serão reforço ao que reivindica o atual projeto ético-político 
da profissão, poderão expressar, inclusive, seu contrário. Contudo, os conflitos nem sempre se 
despontam, de forma que outros projetos conquistem a força político-organizativa para disputar 
hegemonia. Isso depende intrinsecamente da defesa de uma vontade coletiva, da análise que os 
sujeitos profissionais façam da profissão e da sociedade, dos fundamentos, concepções, formas e 
métodos que utilizem na ação política” (2010:72). 
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3.1. FENAS: direção política e legitimidade no inteiror da categoria. 

 

 

Para entendermos o papel e a atuação política da FENAS e todas as 

determinantes que a constituem, a nosso ver, é essencial retomarmos a estrutura 

sindical sobre a qual ela se configura, com o principal objetivo de delimitarmos de 

maneira geral o grau de atrelamento dos sindicatos ao Estado nos dias atuais. Por 

isso um dos caminhos que elegemos para realização desta análise passa por um 

rápido resgate histórico de configuração do atual movimento sindical brasileiro a 

partir daquilo que consideramos seu marco regulatório, a consolidação da 

Constituição de 1988 e que tem sua gênese no novo sindicalismo conforme vimos 

anteriormente. 

Na perspectiva de apreender as particularidades desse processo, 

procuramos realizar uma análise de boletins disponibilizados nos sítios oficiais das 

entidades sindicais na internet, de publicações e materiais disponibilizados pela 

própria FENAS, e seminários da categoria sobre o tema. Nesse processo, vale 

destacar a escassa bibliografia que trata da organização sindical da categoria51 e o 

fato de que essa discussão envolve algumas das principais polêmicas produzidas no 

interior da categoria.  

O período de construção da Constituição de 1988 tornou-se o momento 

decisivo para os rumos do novo sindicalismo. De acordo com FREDERICO (1994), 

Lênin considerava que o período de uma Constituinte é a “forma mais elevada da 

luta de classes”, um momento novo, qualitativamente diferente (e não apenas “mais 

uma maneira” etc.) de disputa, de luta de classes, travada no decisivo campo 

jurídico.  

                                                           
51

 No nosso entendimento, atualmente apenas três pesquisadoras retomaram o tema com mais 
rigor teórico após Abramides e Socorro, em 1995: Sâmya Rodrigues Ramos (2005, 2006, 2008), 
Tássia Rejane Monte dos Santos (2008, 2010) e Maria Beatriz Abramides (2009). Existe o empenho 
de alguns CRESS em retomar o debate sobre a organização sindical das(os) assistentes sociais, com 
a realização de seminários e publicações em revistas periódicas, como é o caso CRESS/RJ (2011). 
Somente em 2012 o CFESS organizou o Seminário Nacional de Serviço Social e Organização 
Sindical, como resultado de uma deliberação aprovada no 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS 
(2011). 
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O momento da Constituinte se tornou decisivo para os diversos 

movimentos sociais expressarem e lutarem pelo atendimento de suas demandas no 

campo jurídico. A maior preocupação do sindicalismo autêntico e combativo naquele 

período era romper com as bases legais do sindicalismo montado por Vargas que 

atrelava os sindicatos ao Estado, conhecidos como sindicatos oficiais. 

No entanto, não foi necessário virar a década de 1980 para se identificar 

um refluxo do movimento sindical apesar de algumas mobilizações expressivas. 

Antunes (1986) aponta a utilização da máquina sindical para o controle do 

movimento reivindicatório52 e a debilidade oposicionista e as falhas na estruturação 

do PT, como a falta de elaboração de um programa econômico e político que tenha 

nas massas assalariadas o seu eixo decisivo, o que colocou em dúvida sua força 

para sair vitoriosa da Assembleia Nacional Constituinte que se instalava. Um quadro 

que gerou preocupações em relação aos avanços que poderiam ser conquistados 

pelo movimento sindical. 

A nova Constituição brasileira aprovada em 1988 consagra o trabalho 

pulverizado de diversas comissões e subcomissões, e sem que nenhuma concepção 

monista prévia servisse de princípio unificador, a Constituinte foi resultado de um 

eficiente lobby político para pressionar deputados temerosos, dada a proximidade 

das eleições parlamentares, onde a estratégia petista de pressão popular e das 

campanhas públicas de esclarecimento efetuadas pelos partidos e centrais sindicais 

tiveram moderada influência. 

 
Nesse sentido, o processo constituinte não foi um episódio que serviu para 
elevar a consciência dos trabalhadores. (...) Faltava, assim, a definição de 
um projeto geral de sociedade que circunscrevesse – em novo patamar – as 
questões relativas ao mundo do trabalho. Os partidos políticos de esquerda 
e centro-esquerda, no frigir dos ovos, acabaram sendo veículos das 
associações profissionais e de seus lobbies (FREDERICO:81). 

 

 A vitória desse lobby político não significa que a Constituição de 1988 

deixou de trazer uma série de avanços no campo dos direitos sociais, muito além do 

poder de barganha do movimento operário. Os sindicatos obtiveram uma vitória 

inesperada que lhes concedia um poder inédito. Entretanto, o primeiro governo civil 
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 Como ocorreu com o maior sindicato da América Latina, “o carro chefe do movimento sindical 
brasileiro”, o dos metalúrgicos de São Paulo (ANTUNES, 1986). 
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posterior ao período ditatorial, apesar de anistiar as lideranças sindicais, de 

reconhecer a legalidade das centrais sindicais e pôr fim ao controle exercido pelas 

Delegacias Regionais do Trabalho sobre as eleições sindicais, encerrando o longo 

período de tutela estatal, ainda mantiveram algumas bases do sindicalismo montado 

por Vargas.  

O momento deu aos pelegos que se encontravam na direção dos 

sindicatos a liberdade de alterar os estatutos e estabelecer normas facciosas que 

prorrogavam o próprio mandato ou transformavam as eleições dos sindicatos 

pelegos em verdadeiras farsas (BOITO JR. apud FREDERICO, 1994). As tentativas 

de reformulação da estrutura sindical encontraram resistência surda de uma 

conjuntura marcada por divergências políticas entre partidos, centrais sindicais e 

entidades patronais. 

  
As mudanças exigiam uma base de sustentação que se mostrou impossível. 
Satisfeita a reivindicação mínima de afrouxamento da tutela estatal, os 
sindicatos ligados às Centrais aquietaram-se, bem como as entidades 
patronais, o PCB, o PC do B, o PDT etc.  
[...] 
Durante os trabalhos da Constituinte, o PT e a CUT, talvez pela ausência de 
uma alternativa, engrossaram o lobby do DIAP [Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar] aceitando, assim, a hegemonia de seus 
adversários no interior do movimento sindical, embora o discurso oficial 
continuasse ritualisticamente falando em autonomia, liberdade, pluralismo 
etc (Idem:91). 

    

Surge neste cenário um novo espaço de disputa. As Câmaras Setoriais 

criadas a partir da iniciativa de trabalhadores e empresários, onde o Estado apenas 

é chamado para monitorar as negociações. Um espaço aparentemente  mediador da 

relação entre entidades representativas e autônomas da sociedade civil, sob o 

tradicional discurso jurídico positivista de que a igualdade entre as partes estaria 

garantida por Lei.  Ao contrário, tais câmaras se transformaram em espaços de 

barganha e “negócios” e em mais um instrumento de domesticação da classe 

trabalhadora, que através de seus sindicatos, assumiu para si a inglória tarefa de 

gerir a crise do capitalismo. 

O fato é que naquele momento o novo sindicalismo brasileiro dava seus 

primeiros passos rumo a um novo formato de atrelamento sindical ao Estado. A 

CUT, oscilando entre a autonomia sindical e a cooptação estadista, veste a camisa 
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do “sindicato cidadão” (ABRAMIDES, 2009). Ocorre uma intensificação da atuação 

sindical propositiva, o que acaba desenvolvendo e fortalecendo práticas 

corporativistas e separatistas, resultando no profundo isolamento das lutas coletivas 

mais gerais do conjunto da classe trabalhadora.  

O PT, partido de expressão da luta de massas naquele contexto, passa, 

internamente, a oscilar entre a radicalidade do discurso revolucionário e a 

possibilidade de “aliança tática” com parcelas da burguesia, gradativamente se 

desvinculando de seu objetivo socialista substituído pela proposta alternativa 

“Democrática Popular”, que tinha como ideia central,  

 
[...] contrapor a impossibilidade da burguesia em oferecer um projeto para o 
conjunto da sociedade, entendido aqui como o fato de serem “explorados 
pelos monopólios”, com um projeto capaz de unificar estes setores, em 
outras palavras, contrapor à impossível hegemonia burguesa uma possível 
hegemonia popular (IASI, 2006:429). 

 

Na atualidade, a trajetória do PT é cercada por duas teses. A de que a 

chegada do partido ao poder revelou o caráter “ontologicamente reformista” da 

classe trabalhadora e a de que esta classe teria sido “traída” por suas lideranças e 

direções. Iasi (2006) ao analisar e negar tais teses, entende o partido como 

expressão do movimento da consciência de classe que oscilou entre a negação e o 

consentimento, contribuindo para  apreensão desse processo que revela um 

momento histórico de amoldamento da consciência à ordem do capital a partir dos 

movimentos e estratégias do Partido dos Trabalhadores como organização que 

liderava e representava a classe trabalhadora brasileira contra o regime militar no 

fim da década de 1970.    

 
A poderosa identidade que [...] se formava, processava-se em parte por 
aquilo que a classe [...] projetava na liderança, ou, no caso, na organização 
que ocupa seu lugar [...]. Quando a liderança identifica [...] a ausência de 
consciência da necessidade da ruptura socialista na consciência imediata 
do ‘conjunto’ da classe, de certa forma esta vanguarda cria e reproduz esta 
ausência na consciência que ajuda a formar. Em outras palavras, molda a 
classe perpetuando esta ausência. (IASI, 2006:400) 

 

A correlação de forças, ou seja, a reação das forças dominantes e a ação 

das lideranças dos trabalhadores, indica o ritmo das táticas e estratégias das 

classes em relação, que, na processualidade histórica do PT, se afirma uma 
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estratégia política do “acúmulo de forças”53 que  contribuirá para moldar um 

comportamento de classe para ações táticas extremamente distantes de seu 

principal objetivo estratégico, a meta socialista (Idem:401).   

 

Ocorre que, nesse movimento, uma classe social que não completa seu 
ciclo revolucionário, superando a sociedade antiga, acaba por voltar a se 
diluir na sociedade que queria negar, amoldando-se, fragmentando-se 
novamente em interesses individuais. (IASI, 2011:8) 

 

A burguesia nacional, confirmando seu histórico perfil conservador, 

preferiu ser subalterna à burguesia internacional e ao imperialismo, à aliança com a 

classe trabalhadora, mantendo sua hegemonia, assegurada pela prorrogação do 

mandato de Sarney, pela eleição de seu sucessor Fernando Collor/Itamar Franco e, 

posteriormente, de Fernando Henrique Cardoso para dois mandatos consecutivos. A 

chegada do PT ao poder não representou vitória para a classe trabalhadora e o que 

se viu foi um governo atrelada aos interesses do capital seguindo com rigor os 

ditames de uma política econômica representativa da hegemonia das classes 

dominantes. Ironicamente, com Lula da Silva na presidência – o sindicalista que 

lançara duras críticas à estrutura sindical oficial - ganha novo fôlego o sindicalismo 

de Estado.  

 

Foi justamente em seu governo que as centrais sindicais, que em sua 
origem, nos anos 1980, nasceram a contrapelo da estrutura, foram 
incorporadas ao sindicalismo vertical, ocupando o topo daquela mesma 
estrutura montada pelo regime de Vargas nos anos 1930 e reformada pelo 
governo do ex-sindicalista nos anos 2000. E seus dirigentes passaram a 
ocupar postos centrais na estrutura do governo, particularmente na área do 
trabalho e gestão do funcionalismo (MATTOS e LEHER, 2012). 

 

Frederico, ao analisar a reestruturação sindical promovida pela 

Assembleia Constituinte aponta um caráter ambivalente que nos ajuda a pensar a 

reforma sindical do Governo Lula quanto ao atrelamento dos sindicatos ao Estado: 

 

Se nas conjunturas repressivas serviu apenas para imobilizar o movimento 
operário, nos momentos democráticos, contrariamente, permitiu ao 
sindicalismo exercer influência sobre o aparelho estatal. O ‘sindicalismo de 
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  Em 2012 vimos a que ponto chegou esta política do partido e o distanciamento de sua meta 
inicial, com a aliança de Lula com Maluf para apoiar a campanha de Fernando Haddad para a 
prefeitura de São Paulo nas eleições municipais. 
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Estado’, assim, significou tutela estatal sobre as entidades e, também, 
influência sindical no aparelho de Estado (1994:65). 
 

O momento democrático a que se refere Frederico é o pós-ditadura civil-

militar com a Assembleia Constituinte. Um momento no qual o rumo do novo 

sindicalismo foi o seu atrelamento a uma estrutura de poder vinculada aos 

interesses das classes dominantes, acarretando na perda de sua capacidade 

reivindicatória, deixando de cumprir, segundo Marx, seu papel de “opor uma muralha 

ao capital”, mesmo considerando que seja dos partidos o papel de direcionar 

politicamente o movimento revolucionário (cf. BRAZ, 2006).  

No contexto de redemocratização, o saldo desse processo foi a 

manutenção das bases jurídicas do sindicalismo de Estado, originado na era Vargas, 

fortalecendo o corporativismo sindical. Um sindicalismo de Estado, cuja cooptação e 

subordinação são mediadas pela dependência do imposto sindical compulsório54, 

dos generosos dutos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)55 e pela 

participação dos sindicatos oficiais nos fundos de pensão56 que movimentam 

milhões (MATTOS E LEHER, 2012). 

 

[...] a alteração do perfil político da CUT foi, intensivamente, reiterada, com 
o advento do governo petista. Embora contraditório, não nos parece 
nenhum devaneio, a ideia de que o governo Lula tenha representado uma 
grande ameaça a autonomia do movimento sindical brasileiro. A política 
conciliatória, desse governo, incidiu no âmbito da luta sindical com forte 
influência, o que resultou no fortalecimento de perspectivas capituladoras no 
sindicalismo, sobretudo no interior da CUT (SANTOS, 2010:95). 

 

                                                           
54  Mantido mesmo após a reforma sindical do governo Lula, o total arrecadado pelo imposto 
sindical em 2011 foi de R$ 2,5 bilhões distribuídos entre as 6 centrais sindicais e o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MATTOS e LEHER, 2012). 
55

  O FAT arrecadou R$ 50 bilhões em 2011. E desde 1990, vêm repassando centenas de 
milhões para as centrais oficialistas ofertarem cursos de qualificação profissional que, a rigor, podem 
estruturar uma poderosa máquina política representando, em ultima instância, os tentáculos dos 
patrões e dos seus governos nas organizações supostamente dos trabalhadores (Idem). 
56

  Os fundos de pensão, “que movimentam bilhões de reais e, para seguirem existindo, 
precisam valorizar as suas ações adquiridas nas bolsas de valores em nome da capitalização da 
aposentadoria dos cotistas. Entre as principais formas de valorização das ações, os gestores dos 
fundos incentivam privatizações, fusões e, o que pode ser considerado o núcleo sólido, as 
reestruturações  das empresas, por meio de demissões, terceirizações e generalização da 
precarização do trabalho. Em suma, a valorização do portfólio de ações requer que o fundo dito dos 
trabalhadores se volte contra os direitos dos demais trabalhadores” (Idem). 
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O período de reconfiguração jurídica do movimento sindical (Constituinte) 

e sua reforma no Governo Lula57, são resultado e expressão do refluxo das lutas dos 

trabalhadores ocorrido no fim da década de 1980 e que perduram até hoje. Momento 

histórico no qual  se configura  a base material  que legitima o descrédito sobre o 

sindicalismo brasileiro ao longo das últimas décadas e o processo de amoldamento 

da consciência de classe à ordem do capital58. Ou seja, do contexto de 

redemocratização no período da Assembleia Constituinte, que marca as vitórias e 

derrotas da classe trabalhadora, aos governos neoliberais que se alternam no poder,  

(incluindo governos petistas) realizando a contrarreforma do Estado e, 

consequentemente, o desmonte das políticas sociais, como resposta às 

necessidades do capital a partir da reestruturação produtiva, contribuem diretamente 

para o alto grau de despolitização e alienação no interior da luta de classes.  

 
No interior dos sindicatos, a queda nos indicadores de sindicalização (e em 
muitas categorias no tamanho de suas bases), as dificuldades das direções 
em mobilizar os trabalhadores, problemas de sustentação financeira e as 
indefinições quanto às opções político-sindicais das lideranças, são alguns 
dos indicadores de uma situação de refluxo que, com ênfase variada, 
passaram a ser vivenciados por diversas categorias, muitas das quais na 
ponta das lutas da década anterior. (MATTOS, 2009:153) 

 

Como vimos, o movimento dialético da história expressa particularidades 

que só podem ser entendidas quando observadas numa perspectiva de totalidade 

(FREDERICO, 1994). Uma análise descolada do todo tem “sua unidade rompida” e 

transforma-se numa análise incompleta e fragmentada. Assim, destacamos três 

momentos que, a nosso ver, são expressões particulares do processo de transição 

sindical das(os) assistentes sociais  no interior da luta de classes.  
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  “No que concerne a organização sindical foram aprovadas as seguintes alterações: as 
organizações sindicais, de ambos os segmentos, serão reconhecidas, legalmente, através do critério 
da representação comprovada ou derivada; as centrais sindicais, assim como as confederações e 
federações independentes de trabalhadores e empregadores, terão que ser estruturadas a partir de 
sindicatos com representatividade comprovada; quanto aos sindicatos, só serão reconhecidos com 
representação comprovada; quanto a sustentação financeira, prevaleceu uma posição pró-extinção 
gradativa das formas compulsórias de contribuição, a partir da contribuição associativa de 
contribuição de regulação coletiva; para gerir o novo sistema de relações de trabalho, foi indicada a 
criação de um Conselho Nacional de Relações de Trabalho com atribuição de definir os ramos de 
atividade econômica e os critérios de enquadramento das organizações sindicais; as normas 
estatutárias para os sindicatos com exclusividade de representação” (SANTOS, 2010:99). 
58

 O enfraquecimento do movimento sindical como parte das ações da classe trabalhadora em 
busca da consolidação de seu projeto societário é apenas um dos diversos fatores que contribuem 
para o amoldamento da consciência à ordem do capital. 
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O primeiro, a deliberação realizada pela categoria decidindo pela 

transição aos sindicatos por ramo de atividade em meados da década de 1980. O 

segundo, o início das ações implementadas para concretização desse processo, em 

1989. E o último, a extinção da ANAS em 1994. Momentos inscritos em uma 

conjuntura de profundas alterações no mundo do trabalho, compreendida entre 1986 

e 1994, conforme indicado anteriormente (ABRAMIDES, 2009).  

No capítulo anterior sinalizamos que o Serviço Social brasileiro, a partir da 

segunda metade dos anos 80, em consonância com a vigorosa mobilização popular 

do início da década, dá um passo importante no sentido da unificação e 

fortalecimento das lutas dos trabalhadores. As(os) assistentes sociais através de 

seus sindicatos, na maioria filiados à CUT, seguem a orientação dessa central 

sindical e deliberam pela transição de seus filiados para os sindicatos por ramo de 

atividade, que tem início numa  

 

[...] conjuntura bastante diferenciada daquela vivenciada no processo de 
transição dos sindicatos de categoria profissional para a inserção nos 
sindicatos gerais, de contratação e de alguma maneira nos sindicatos de 
‘embriões’ de ramos de atividade econômica (ABRAMIDES, 2009:104). 

 

A decisão pela transitoriedade sindical foi fruto de uma radicalidade 

democrática das entidades da categoria na época. Entretanto, as ações para 

concretização do processo de transição só foram tomadas a partir de 1989 se 

estendendo até 1994. É exatamente neste período que observa-se uma forte 

inflexão das lutas dos trabalhadores. A morosidade que toma conta do movimento 

sindical é sentida também no interior dos sindicatos da categoria. O período de 

transição foi marcado por um conjunto de contradições dentro do movimento do 

novo sindicalismo, que passa a ser funcional a toda reorganização do capital (Idem).  

O caráter “inconcluso” da transição sindical59 do serviço social brasileiro é 

afetado pela inflexão das lutas dos trabalhadores e dos movimentos sociais, 
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 Iremos apenas retomar o processo no interior do Serviço Social brasileiro. Porém, é preciso 
reforçar que a decisão pela transitoriedade para os sindicatos por ramo de atividade econômica foi 
tomada por diversas categorias profissionais (psicólogos, enfermeiros, arquitetos...) como orientação 
dada pela CUT. Cada uma delas traçou um plano de forma particular, de acordo com o entendimento 
coletivo, sendo importante para nossa análise enxergar a transitoriedade como estratégia de uma 
grande parcela da classe trabalhadora na tentativa de fortalecer suas lutas.    
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resultante dos ataques dominantes aos grupos organizados da sociedade civil que 

lutaram pela redemocratização do país e pelos direitos de cidadania. 

Portanto, esta conjuntura política desfavorável às organizações dos 

trabalhadores reduz as possibilidades de concretização dos planos de reorganização 

sindical no Brasil e adia o fortalecimento e unificação das lutas da classe 

trabalhadora. Conjuntura que contribuiu para o amoldamento da consciência de 

classe à ordem do capital. 

A não transitoriedade sindical das(os) assistentes sociais deve ser 

encarada como parte de um processo histórico construído por diversas mediações, 

ou seja, como um produto da própria história e suas relações e não 

necessariamente como um dever ser. A decisão coletiva e democrática da categoria 

pela reorganização sindical que determinava o fim da ANAS se apresentou como 

uma estratégia de cunho político e ideológico, uma expressão do projeto profissional 

que conquistara a hegemonia no Serviço Social brasileiro. Ou seja, se a criação da 

ANAS representou um salto de qualidade na organização político-sindical das(os) 

assistentes sociais, a dissolução da mesma não representa um retrocesso, ao 

contrário, demonstra maturidade política e identidade de classe no interior da 

categoria, já que o objetivo era fortalecer e unificar as lutas, contribuindo para uma 

transformação social operada pelos trabalhadores. 

No entanto, mesmo com a deliberação da categoria pela dissolução de 

seus sindicatos para compor a nova estrutura sindical proposta pela CUT, alguns 

sindicatos permaneceram abertos. Outros retomaram suas atividades em diversos 

Estados do Brasil sobre a tese de que os sindicatos de assistentes sociais teriam 

fechado as portas por uma decisão de cúpula motivada apenas por inanição, 

contradizendo a tese que apontamos anteriormente (estratégia política e ideológica). 

De fato, as entidades sindicais da categoria sofreram de inanição, mas como 

expressão particular do momento vivido pelo movimento sindical brasileiro como um 

todo, fato que não anulava decisões tomadas de forma legítima pela base da 

categoria.  

Segundo Ramos (2006), neste mesmo período outras profissões “liberais” 

não se organizaram de acordo com a proposta da CUT devido à forte tradição 

corporativista, historicamente consolidada nas categorias o que levou o Serviço 
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Social a um isolamento diante da estratégia de organização sindical proposta para 

uma parcela da classe trabalhadora. No entanto existem outros fatores que se 

somam a este processo de transitoriedade “inconclusa” e manutenção de sindicatos 

por categoria, como: 

 

[...] a discordância de segmentos profissionais quanto à decisão assumida; 
o desconhecimento das novas gerações de assistentes sociais em relação 
ao processo sociopolítico que levou a tal decisão; os impactos das políticas 
neoliberais nas condições salariais e de trabalho da categoria profissional, 
bem como a situação de fragilidade da direção política da CUT nos anos 
1990, que sofreu as inflexões que atingiram a esquerda mundial e nacional, 
descolando, de modo acentuado, sua intervenção para o campo da 
colaboração de classes. Estas questões geraram imensos impactos na 
dificuldade dos(as) assistentes sociais de transitar para a nova estrutura 
sindical (RAMOS, 2006:167). 

 

No ano 2000, a articulação destes sindicatos deu origem à Federação 

Nacional dos Assistentes Sociais (FENAS), revertendo uma questão vencida no 

interior da categoria em relação à sua organização sindical, isto é, “a supressão das 

categorias profissionais como referências para a organização das lutas sindicais” 

(SANTOS, 2010:132).  

De um ponto de vista programático é possível inferir que o conteúdo 

político reivindicado pela FENAS, possui uma perfeita sintonia com os interesses da 

classe trabalhadora e, nesse sentido, na mesma direção estratégica do projeto ético-

político profissional de defesa dos interesses políticos da classe trabalhadora. 

Segundo o Artigo 2º do seu estatuto social, a FENAS se rege pelos seguintes 

princípios:  

 

I- defender a organização dos Assistentes Sociais, com total independência 
frente ao Estado e autonomia em relação aos partidos e agrupamentos 
políticos, aos credores e instituições religiosas, devendo decidir livremente 
suas formas de organização, filiação e sua sustentação material;  
II- garantir o exercício da democracia em todos os seus organismos e 
instâncias, assegurando completa liberdade de expressão aos seus filiados;  
III- defender a unidade dos Assistentes Sociais como um dos pilares 
básicos de sustentação de suas lutas e conquistas;  
V- Defender e lutar pela ampliação das liberdades democráticas como 
garantia dos direitos e conquistas de suas organizações (2000, p. 1-2). 
 

Ainda de acordo com o estatuto, no Artigo 3º os objetivos da FENAS são: 
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I- A representação nacional dos sindicatos atuantes em sua base territorial e 
dos Assistentes Sociais assalariados ou autônomos atauntes em Estados 
onde não existam tais Sindicatos; 
II- Representar e defender os direitos e interesses coletivos ou individuais 
dos sindicatos da categoria, inclusive em questões judiciais e 
administrativas, podendo representar e substituir processualmente os 
sindicatos associados e os assistentes sociais atuantes em estados onde 
não existam sindicatos da categoria, em ações que versem sobre a 
instauração de processos e cumprimentos de convenções e acordos 
coletivos ou decisões normativas;   
III- Organizar e representar, a nível nacional, os sindicatos associados à 
Federação, na luta dos assistentes sociais ativos e inativos integrantes dos 
setores público e privado, na defesa dos seus interesses; 
VI- Manter intercâmbio com outras entidades de classe, de todos os níveis, 
com outras instituições para consecução de seus objetivos; 
V- Constituir a unidade da categoria baseada na vontade, na consciência e 
na ação concreta; 
VI- Desenvolver ações para o fortalecimento da consciência de classe, 
visando solidariedade entre os assistentes sociais. 

 

Entretanto, o que podemos perceber é que a criação da FENAS, segundo 

sua própria concepção, parece-nos assentada em justificativas que vão exatamente 

na direção contrária a esse processo, conforme o objetivo de,  

 
[...] retomar o debate com a categoria, possibilitando a reorganização 
política sindical dos assistentes sociais. Defendendo o princípio da 
Liberdade e Autonomia da categoria em discutir e decidir sua melhor forma 
de organização político sindical a  FENAS vem caminhando com longo 
debate com os profissionais de Serviço Social que ao longo dos anos não 
sentem-se representados por outras entidades sindicais e sentindo no dia a 
dia o ferrenho processo de precarização nas relações de trabalho, ausência 
de acordos coletivos da categoria e a defesa intransigente de seus direitos 
enquanto classe trabalhadora. [...] Esse debate sempre esteve ausente e/ou 
congelado com as demais entidades da categoria e reascendeu com a 
fundação da FENAS (www.fenas.org.br, acesso em 15 de outubro de 2012). 

 

Assim, o que nos chama atenção em relação à criação da FENAS é o 

caminho inverso percorrido para justificar sua existência e função no interior da 

categoria. A contradição se apresenta através do argumento de que a entidade é 

criada para fomentar o debate que decidirá a organização sindical, ou seja, a 

FENAS se coloca como a entidade responsável por reacender o debate e avaliar a 

necessidade de sua própria existência.   

A FENAS não foi criada como resultado de um debate e entendimento 

coletivo e democrático da categoria, ao contrário, sua criação pauta-se no “princípio 

da Liberdade e Autonomia” e aponta para a necessidade de “discutir e decidir sua 

melhor forma de organização político sindical”, revelando uma inversão, já que esta 
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é criada e se coloca como a entidade sindical das(os) assistentes sociais, sem 

aquele processo democrático de discussão e decisão.  

A alegação de que a criação da FENAS foi decidida após intenso debate 

não nos parece consistente à medida que identificamos apenas um momento 

pontual de debate em dezembro de 2000, onde não se registra a presença de 

representantes do conjunto CFESS/CRESS, ainda que este tenha se recusado a 

comparecer. De acordo com Ramos, a falta de legitimidade do processo de criação 

da FENAS e sua relação com as demais entidades são aspectos que: 

 
Apontam para o questionamento dessa experiência que parece romper com 
um princípio ético-político consolidado na organização política profissional: a 
ampla discussão democrática entre a categoria e suas entidades 
representativas. A ausência desse debate coletivo, aliada às divergências 
com a direção política da FENAS, gerou uma falta de legitimidade entre os 
expressivos segmentos profissionais e demais entidades representativas 
(2006:164). 

 

Qualquer iniciativa que busque construir modalidades sindicais diferentes 

daquela que a própria categoria escolheu para si, deve passar por um intenso 

debate democrático. Ou seja, para que se avalie a validade histórica daquela 

decisão impõe-se assegurar os mesmos esforços que marcaram o exaustivo 

caminho realizado para a dissolução dos sindicatos de assistentes sociais na 

década de 1990.  

E ainda que a direção da FENAS afirme que “nunca foi contrária à tese do 

[sindicato por] ramo de atividade econômica” (informação verbal)60 ela mantêm a 

análise descolada da realidade vivenciada pela classe trabalhadora e afirma em 

nome da categoria que “nós não vamos fazer a transitoriedade [para outras formas 

de organização sindical] e nem vamos construir o ramo com a categoria 

desorganizada” (Idem). 

Procuramos enfatizar que a transição “inconclusa” da reorganização 

sindical das(os) assistentes sociais brasileiros, é resultado de um processo histórico 

pulsante sem um fim pré-programado, constituído de vitórias, contradições e 

derrotas para a classe trabalhadora. No entanto, na nossa avaliação, a retomada 

                                                           
60

  Declarações da Presidente da FENAS, Margareth Alves Dellaruvera no Seminário Nacional 
de Serviço Social e organização sindical realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2012 no Rio de 
Janeiro. 
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deste debate em busca de estratégias de organização sindical para a categoria deve 

apresentar uma direção política clara em defesa do fortalecimento e unidade de luta 

da classe trabalhadora, e em particular a coerência com o atual projeto ético-político 

do Serviço Social brasileiro (que em seus fundamentos e na sua direção estratégica 

se vincula à luta geral dos trabalhadores). 

O fato é que estamos diante de questões que devem ser amplamente 

debatidas pelas(os) profissionais. A organização sindical das(os) assistentes sociais 

necessita de lugar de destaque na agenda das entidades com o intuito de definir o 

que a categoria deseja, visando sempre o fortalecimento do atual projeto 

profissional, já que a temática envolve uma intensa disputa política que pode ser 

utilizado para fortalecer setores conservadores e atacar sua hegemonia.  

Com isso queremos chamar atenção sobre dois aspectos desse 

processo. Uma disputa pela hegemonia no interior da organização sindical das(os) 

assistentes sociais conduzida pela busca de legitimidade junto aos profissionais 

insatisfeitos com as condições de trabalho e rebaixamentos salariais corre o risco de 

reforçar os mecanismos dominantes de cooptação e pulverização da luta mais geral 

dos trabalhadores, uma vez que reforça o imediatismo e o corporativismo das ações. 

Do mesmo modo, oferece riscos de fortalecimento de práticas conservadoras, já que 

desconsidera processos democráticos de decisão no interior da categoria 

profissional, rompendo com a perspectiva histórica e de totalidade na condução de 

uma agenda programática fundada na análise crítica das tendências históricas em 

curso no interior da luta de classes. 

De acordo com o primeiro aspecto, torna-se necessário apontarmos e 

analisarmos as estratégias da FENAS em busca de sua legitimação no interior da 

categoria, para além de seu estatuto e suas pretensões audaciosas de ser a 

entidade que conduzirá o debate sobre a organização sindical das(os) assistentes 

sociais. 

Conforme já descrevemos anteriormente, o processo de retomada dos 

sindicatos por categoria profissional para o Serviço Social brasileiro contrariou uma 

decisão tomada coletivamente sobre intenso debate na década de 1980 e parte da 

década de 1990 que culminou no fim da ANAS e na deliberação que determinou a 

transição para sindicatos por ramo de atividade econômica. A criação da FENAS 
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não se legitimou por vias do processo democrático na base, nos espaços de 

deliberação da categoria, e representou, a nosso ver, um retrocesso na estratégia de 

fortalecimento e unificação das lutas da classe trabalhadora. 

Portanto, a exigência de formas de legitimação de qualquer 

processo/decisão da categoria se articula com o atual projeto profissional das(os) 

assistente sociais, que tem como um dos elementos de seu horizonte estratégico a 

radicalidade democrática para se decidir os rumos tomados pela categoria. No 

entanto, a direção desta federação através de seus sindicatos regionais vem 

judicializando o debate impetrando ações contra os CRESS de diversas regiões. 

Estas ações tratam sobre o valor da anuidade cobrado pelos conselhos 

com a alegação de que com baixos salários os profissionais sem condições de 

pagar estariam sendo privados de exercer a profissão.  

Dentre as tentativas de legitimação da FENAS talvez a mais cara para a 

categoria tem sido esta de embate direto com as decisões deliberadas nos espaços 

legítimos e organizados pelo Conjunto CFESS/CRESS e que buscam o 

fortalecimento da categoria e de seus interesses em consonância com o projeto 

ético-político da profissão. Ora, uma ação judicial que questiona o valor das 

anuidades estabelecido nos espaços deliberativos, fere princípios básicos de 

democracia e autonomia, tenta desqualificar os espaços conquistados pela própria 

categoria e promove uma desestruturação na base de sustentação financeira61 dos 

conselhos regionais. Seja como estratégia consciente de legitimação rasteira ou por 

mero desconhecimento das atividades do Conjunto CFESS/CRESS, a Federação se 

utiliza do “canto da sereia”, ou seja, de um discurso corporativista extremamente 

sedutor para se firmar junto aos profissionais que não se apropriam do papel político 

que a entidade profissional vem se esforçando para manter vivo.   

E para além da disputa travada no campo jurídico, outra expressão do 

corporativismo presente nas ações da FENAS para sua legitimação tem sido a 
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 Ainda que o conjunto CFESS/CRESS disponha de uma pequena estrutura física e seja 
gestado por Assistentes Sociais militantes que não recebem salário para atuarem frente ao conselho, 
existe um quadro de funcionários não assistentes sociais e a agenda política intensa que necessitam 
ser assegurados. Dentre várias atividades o conjunto CFESS/CRESS tem participação em espaços 
de formulação de políticas públicas (Conselhos e Fóruns), construção de seminários gratuitos, 
publicações de interesse da categoria (como o periódico CFESS Manifesta, manutenção do sítio na 
internet e campanhas como a “Concurso público para Assistentes Sociais” de 2012) e projetos anuais 
como o “Ética em Movimento”. 
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realização de uma análise sobre as condições de trabalho e ausência de novos 

espaços sócio-ocupacionais para assistentes sociais, descolada da dura realidade 

enfrentada pelo conjunto da classe trabalhadora, ou seja, a entidade vem se 

utilizando de um momento de profunda despolitização e alienação causados pelas 

inflexões das lutas e amoldamento da consciência de classe à ordem do capital para 

tratar as particularidades do Serviço Social de forma imediatista e economicista62. 

Feita a exposição deste embate, a nosso ver, fica exposta uma clara 

disputa de projetos no interior da categoria e fortalecimento de práticas 

corporativistas por parte da FENAS, o que nos permite avançarmos para a análise 

do segundo aspecto apontado, os riscos de fortalecimento das práticas 

conservadoras. 

As tensões postas na disputa de projetos - ainda que não revelada e 

negada pela FENAS - abre campo para a retomada de projetos conservadores 

derrotados na luta pela hegemonia no interior da profissão a partir do fim da década 

de 1970. Se as justificativas de existência da Federação Nacional dos Assistentes 

Sociais desconsideram processos democráticos de decisão no interior da categoria 

profissional, rompendo com a perspectiva histórica e de totalidade na condução de 

uma agenda programática fundada na análise crítica das tendências históricas em 

curso no interior da luta de classes, parece-nos evidente a disputa entre diferentes 

visões de mundo e a vinculação desta entidade com práticas e análises que, em 

muitos sentidos, legitimam aportes teóricos que negam a perspectiva da luta de 

classes e a filiação teórica hegemônica que norteia a formação e atuação 

profissionais.  

Outro aspecto importante para delimitarmos qual projeto de sociedade a 

FENAS legitima é a sua filiação à Central Única dos Trabalhadores. Conforme 

apontamos anteriormente na nossa análise, a CUT sofre um giro político a partir do 

fim dos anos de 1990, mas principalmente explicita sua direção política com a 

chegada do PT ao governo a partir de 2002 com Lula da Silva. 
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 É importante inserirmos estas características de ações imediatistas e economicistas, que 
reforçam o corporativismo sindical, como uma constante nas lutas travadas por boa parte do 
sindicalismo brasileiro, onde ainda majoritariamente os sindicatos estão filiados às centrais que se 
submeteram às estratégias extremamente convenientes ao capital (CUT, CTB, Força Sindical, por 
exemplo). 
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Apontamos o giro cutista como parte de um movimento concreto de 

inflexão das lutas sindicais, contribuindo substancialmente para o amoldamento da 

consciência de classe ao pensamento burguês. Ou seja, o instrumento de luta que 

nasce em um período histórico de enfrentamento do governo militar se 

metamorfoseia num instrumento que por vias da perspectiva de conciliação de 

classe passa a garantir a manutenção da ordem do capital. A reforma sindical do 

governo Lula enterra com honras de Estado o novo sindicalismo, “[...] nada mudou 

quanto à unicidade, monopólio da representação, imposto sindical, poder normativo 

da Justiça do Trabalho, necessidade de reconhecimento do Ministério do Trabalho, 

ou seja, o centro da estrutura sindical oficial permaneceu de pé” (MATTOS, 

2009:140). 

No entanto, a FENAS se apresenta à categoria filiada a uma central 

sindical que ignora as deliberações de suas bases e opta pelo sindicalismo de 

negociação como foi no Fórum Nacional do Trabalho para reforma sindical. Uma 

central que defendeu a ideia de um teto para as aposentadorias do setor público 

acoplada à defesa dos fundos de previdência complementar, contribuindo 

substancialmente para o processo de privatização da previdência. “Majoritariamente, 

os dirigentes que compõem a CUT hoje, são membros de conselhos de empresas 

estatais e privadas, o que altera a vida concreta dos indivíduos e passa a 

estabelecer uma relação de corporação com o capital” (informação verbal)63. Ou 

seja, uma central que utiliza de suas bases para se legitimar, se aproveita do alto 

grau de despolitização e alienação vivenciado no interior da classe trabalhadora e 

mantêm suas ações distantes dos objetivos que levaram sua criação, a proposta de 

emancipação da classe, ao contrário, se posiciona na direção de projetos que 

flexibilizam direitos conquistados na luta dos trabalhadores. 

Portanto, ainda que a FENAS ocupe espaços importantes para a garantia 

e expansão de direitos, como nos conselhos e fóruns nacionais64, se posicione 
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  Declaração da assistente social Profª Marina Barbosa (ANDES-SN) no Seminário Nacional de 
Serviço Social e Organização Sindical realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2012 no Rio de 
Janeiro e transmitido ao vivo pela internet no sítio do CFESS. 
64

  É importante registrarmos que a FENAS tem participação ativa em alguns conselhos de 
direito, como no Conselho Nacional da Saúde (CNS) e Conselho Nacional de Assistência Social e 
também em fóruns nacionais e estatuais como no Fórum Nacional do Trabalho (FNT) e Fórum 
Estadual de Trabalho (FET-RJ), conforme informou a Presidente da FENAS no Seminário Nacional 
sobre Organização Sindical e Serviço Social realizado em outubro de 2012 no Rio de Janeiro. No 
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contra o atrelamento dos sindicatos aos partidos políticos, em defesa de “uma 

sociedade verdadeiramente socialista” (informação verbal)65, em defesa do projeto 

ético-político do Serviço Social, proclame a luta pelos interesses da classe 

trabalhadora, a valorização da profissão e também apoio e parceria com as 

atividades previstas na agenda política do conjunto CFESS/CRESS, fica evidente 

que este posicionamento não tem ultrapassado os limites do discurso e que as 

ações e os verdadeiros parceiros desta entidade sindical são os mesmos que 

defendem, na atual conjuntura, os interesses do capital, como a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS) e claro, a Central Única 

dos Trabalhadores.  

Em meio às polêmicas e contradições expostas a partir da atuação da 

FENAS, cabe valorizarmos a existência de um movimento legítimo de parte da 

categoria que deseja se organizar sindicalmente. No entanto, é importante que 

as(os) assistentes sociais que buscam novas formas de organização sindical 

desvendam posições e se situem, através do debate intenso e da construção 

coletiva autônoma e democrática, a que tipo de estratégias e projeto societário estão 

se vinculando, o que torna urgente a disseminação do tema nos mais diversos 

espaços. A vivência destas experiências de organização sindical pelos profissionais 

pode contribuir com decisões lúcidas e coerentes com o projeto profissional 

hegemônico. Os embates e os posicionamentos devem ser postos para que a 

categoria opte pela forma de organização político-sindical que melhor expresse na 

luta seus anseios em defesa da profissão que se insere no conjunto da classe 

trabalhadora.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
entanto, consideramos que a participação das entidades nestes espaços, tanto FENAS como 
CFESS/CRESS, é um tema permeado de questões que nos coloca o desafio de uma pesquisa mais 
apurada em outro momento. Aqui cabe fazermos só o registro. 
65

 Declaração da Presidente da FENAS, Margareth Alves Dellaruvera no Seminário Nacional de 
Serviço Social e organização sindical realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2012 no Rio de 
Janeiro. 
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3.2.  O Conjunto CFESS/CRESS e seu papel político  

 

 

Para a categoria construir a atual estrutura do CFESS foi necessário um 

conjunto de ações que nos remete à origem dos Conselhos sob o controle estatal 

nos anos de 1950, com a regulamentação de profissões e ofícios liberais. Neste 

período os Conselhos tinham caráter corporativo, com função controladora e 

burocrática. Diferentemente do movimento sindical brasileiro, estas entidades 

nascem sem autonomia. A regulação dos Conselhos se insere dentro do contexto de 

forte intervenção estatal sobre o exercício do trabalho.  

 
Os Conselhos profissionais nos seus primórdios se constituíram como 
entidades autoritárias, que não primavam pela aproximação com os 
profissionais da categoria respectiva, nem tampouco se constituíam num 
espaço coletivo de interlocução. A fiscalização se restringia à exigência da 
inscrição do profissional e pagamento do tributo devido. Tais características 
também marcaram a origem dos Conselhos no âmbito do Serviço 
Social. (CFESS, www.cfess.org.br, 15 de abril de 2011) 

 

A primeira Lei de regulamentação da profissão foi a Lei 3252/1957. 

Porém, a criação dos Conselhos (Federal e Regionais) teve como marco o artigo 6º 

do Decreto 994 de 15 de maio de 196266 que determinou como responsabilidades 

das entidades corporativas a disciplina e fiscalização do exercício profissional.  

Conforme o resgate histórico realizado no capítulo anterior, o 

posicionamento político conservador do CFAS, como expressão da identidade 

teórica, ética e política do projeto profissional tradicional  aos interesses dominantes, 

é interrompido em 1979. O Congresso da Virada é um dos marcos da maturidade 

política alcançada pelo Serviço Social brasileiro, e nos permite identificar a conquista 

de uma relativa autonomia dos profissionais perante aos posicionamentos ideo-

políticos das entidades quando estes não se encontram em consonância com o 

projeto profissional que conquista a hegemonia.  

Este movimento, mediado por outras determinações,  reflete na 

configuração de um novo posicionamento político do Conjunto CFAS/CRAS 

(CFESS/CRESS). A vanguarda do Serviço Social crítico, vinculada às forças mais 
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  Data adotada como o dia da(o) assistente social. 
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progressistas e ao movimento sindical, se organiza e disputa a direção dos 

Conselhos Federal e Regionais alimentando a construção e consolidação de uma 

ampla democracia no interior das entidades.  

 
Desde então, as gestões que assumiram o Conselho Federal de Serviço 
Social imprimiram nova direção política às entidades, por meio de ações 
comprometidas com a democratização das relações entre o Conselho 
Federal e os Regionais, bem como articulação política com os movimentos 
sociais e com as demais entidades da categoria, e destas com os 
profissionais (Idem). 

 

A partir de ações práticas de segmentos representativos da categoria, em 

busca da consolidação de um determinado projeto profissional, o Conselho passa a 

ser expressão deste movimento, o que transforma a entidade em um instrumento 

para fortalecer a luta pela consolidação do projeto ético-político do Serviço Social 

brasileiro67.  

Neste sentido destaca-se como contribuição do conjunto CFESS/CRESS 

para a materialização do projeto profissional as ações nas áreas da ética e das 

política sociais (RAMOS, 2006). No campo da ética, dentre outras iniciativas, o 

Conselho lidera o processo de discussão para aprovação do Código de 1993 e a 

partir de uma proposta elaborada no IX CBAS (Goiânia/GO, 1998) se apropia e 

qualifica a experiência do CRESS Itinerante, trazida pelo CRESS 16ª Região-AL, 

como instrumento de socialização e reflexão acerca dos fundamentos do Código de 

Ética Profissional junto à categoria profissional. É quando nasce o projeto “Ética em 

Movimento” (2000)68 realizado anualmente através do Curso de Capacitação Ética 

para Agentes Multiplicadores (assistentes sociais representantes do CFESS, CRESS 

e seccionais de base) que tem como objetivo de 
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  Uma das razões para a mudança do nome de Conselho Federal de Assistentes Sociais 
(CFAS) para Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) é o novo rumo dado à profissão e faz com 
que a entidade busque romper com o corporativismo, onde o conselho passa a estar a serviço do 
fortalecimento e defesa dos interesses do Serviço Social e não apenas do profissional. 
68

 A criação de projetos como o “Ética em Movimento” é uma iniciativa prevista nas atribuições 
da Comissão Ampliada de Ética, regulamentada pela Resolução nº 298/94. “III – Instrumentalização 
dos Conselheiros do CRESS para atuarem como agentes multiplicadores dos preceitos éticos da 
profissão” (CFESS, 1996). Há informações de que o projeto “Ética em Movimento” também tenha sido 
inspirado por uma experiência do CRESS/RJ (Gestão 1993-1996) chamado “Ética Itinerante”, no 
entanto, o registro oficial encontrado trata-se do Relatório das Sessões Temáticas do IX CBAS em 
Goiânia/GO publicado pelo CFESS e seus parceiros em 1998. 
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[...] oferecer subsídios para apreensão crítica da natureza histórica e política 
da ética social e profissional; de contribuir para a incorporação consciente e 
crítica dos fundamentos, valores e princípios do Código de Ética Profissional 
e de ampliar o debate ético no âmbito da atividade profissional, política e 
social e dos direitos humanos, ultrapassando a sua dimensão meramente 
legal e formal [...]” (CFESS, www.cfess.org.br, 06 de novembro de 2012) 
 

As intervenções do CFESS/CRESS na área das políticas públicas 

desde a década de 1990 tem tomado um claro posicionamento de crítica às 

concepções e ações implementadas pelos governos representantes das 

classes dominantes brasileiras. Segundo Ramos, 

 
[...] fica subjacente uma compreensão de que as políticas sociais públicas 
se situam no processo de produção e reprodução das relações sociais 
capitalistas, no contexto da prática histórica das classes sociais. A luta 
desenvolvida pela entidade insere-se em um campo político de reforço à 
luta pela garantia de direitos que venha contribuir com a ampliação das 
condições objetivas e subjetivas de vida para a classe trabalhadora, no 
intuito de possibilitar a construção política dessa classe (2006:175). 

 

A Lei 8662/1993 que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá 

outras providências, juntamente com o Código de Ética de 199369, a Política 

Nacional de Fiscalização (PNF) e outros importantes instrumentos normativos70, 

definem a natureza do Conselho e selam o posicionamento da entidade em 

consonância com o pensamento hegemônico do Serviço Social. Atualmente, o 

Conselho Federal de Serviço Social, com sede em Brasília, é instituído por lei com a 

finalidade de orientar, disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão, 

atribuições de natureza pública. É, portanto, dotado de personalidade jurídica de 

direito público na forma de autarquia. Sua diretoria é composta por dezoito 
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 Sobre os Códigos de Ética que antecederam o de 1993 vale realizarmos um rápido resgate 
histórico. “A concepção conservadora da profissão também estava presente nos Códigos de Ética de 
1965 e 1975: ‘Os pressupostos neotomistas e positivistas fundamentam os Códigos de Ética 
Profissional, no Brasil, de 1948 a 1975’ (Barroco, 2001, p.95). (...) A partir de 1983, na esteira desse 
novo posicionamento da categoria profissional, teve início um amplo processo de debates conduzido 
pelo CFESS visando a alteração do Código de Ética vigente desde 1975. Desse processo resultou a 
aprovação do Código de Ética Profissional de 1986, que superou a ‘perspectiva a-histórica e acrítica 
onde os valores são tidos como universais e acima dos interesses de classe’ (CFESS, 1986). Essa 
formulação nega a base filosófica tradicional conservadora, que norteava a ‘ética da neutralidade’ e 
reconhece um novo papel profissional competente teórica, técnica e politicamente” 
(CFESS,www.cfess.org.br/cfess_historico.php, 14 de abril de 2012). A partir de 1991, a categoria 
passa a se mobilizar para uma revisão que “considerou e incorporou os pressupostos históricos, 
teóricos e políticos da formulação de 1986, e avançou na reformulação do Código de Ética 
Profissional, concluída em 1993” (Idem). 
70

 Estatuto do Conjunto, os Regimentos Internos, o Código Processual de Ética, o Código 
Eleitoral, além das resoluções do CFESS que disciplinam variados aspectos. 
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assistentes sociais de todo o Brasil, eleitas(os) para um mandato de três anos, sem 

remuneração, sendo permitida a reeleição, com garantia de renovação de 2/3 de 

seus membros (CRESS/RJ, 2007). 

A defesa do atual projeto profissional do Serviço Social pelo Conjunto 

CFESS/CRESS eleva a entidade a um outro patamar de atuação. Trata-se de uma 

atuação que “sinaliza e constrói mecanismos e instrumentos políticos, normativo-

jurídicos e técnicos na direção da defesa de um projeto profissional voltado para a 

construção das condições sociopolíticas da emancipação humana”(CFESS, 

2007:10). Assim, as ações do CFESS estão direcionadas tanto para as demandas 

inerentes a qualquer Conselho profissional quanto para uma atuação política 

transformadora, em outros termos, o papel do conjunto CFESS/CRESS “extrapola o 

universo restrito da profissão e interfere nas demandas sociais, sustentando-se em 

compromissos coletivos e públicos” (Idem).  

  
O horizonte passou a ser a defesa da qualidade dos serviços prestados aos 
usuários, bem como da imagem da profissão, exercendo uma fiscalização 
com uma concepção político-pedagógica, com o objetivo de zelar pelo 
cumprimento dos princípios do projeto profissional, que foi buscando 
hegemonia em relação ao conservadorismo e que nos anos 90 passou a ser 
denominado projeto ético-político do Serviço Social. (CRESS/RJ, 2007) 

 

Ao considerarmos, especialmente, o processo de lutas pela 

redemocratização da sociedade brasileira ao longo da década de 80, é possível 

identificar o protagonismo de diferentes categorias profissionais – educadores,  

jornalistas, artistas, profissionais ligados à saúde coletiva, à assistência social, entre 

outros. No entanto, no âmbito do Serviço Social, além da participação direta nesses 

processos de lutas, foi possível o desenvolvimento de uma compreensão teórica e 

ético-política que levou a explicitação dos vínculos (mediatizados) existentes entre 

determinado projeto profissional e societário. Desse modo, podemos considerar que 

o Serviço Social brasileiro é uma das poucas (lamentavelmente) profissões  que 

assume explicitamente a defesa ética e política de um projeto societário livre de 

todas as formas de exploração e dominação, colocando como horizonte da 

intervenção profissional e cidadã a sociedade emancipada.  

A Resolução CFESS nº 512/2007,  que reformula as normas gerais para o 

exercício da Fiscalização Profissional e atualiza a Política Nacional de Fiscalização 
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(PNF) pode ser tomada como um dos exemplos normativos que indica claramente 

esse posicionamento político71: 

 
Em tempo do necessário aprofundamento de mecanismos de resistência, 
politização e organização da classe trabalhadora, diante da agudização dos 
efeitos da mundialização do capital e das desigualdades, sobressai a 
necessária inovação de estratégias no campo democrático. Assim, 
ressaltamos a importância do investimento continuado em ações públicas 
que provoquem impactos político-pedagógicos significativos no exercício 
profissional na direção do enraizamento do projeto ético-político profissional. 
(CFESS, 2007) 

 

 A princípio a resolução supracitada consiste num instrumento político 

fundamental para a garantia da unidade orgânica entre os CRESS e o CFESS em 

defesa da valorização da profissão. Entretanto, a defesa de uma fiscalização do 

exercício profissional que contribua para a consolidação do projeto ético-político 

profissional está assentada numa análise acerca da necessidade de rearticulação 

das forças mais combativas da classe trabalhadora, com posicionamento explícito 

sobre a necessidade de enfrentamento das desigualdades produzidas pelo 

capitalismo contemporâneo. 

Suas dimensões (afirmativa de princípios e compromissos conquistados; 

política-pedagógica; normativa e disciplinadora)72 devem ser articuladas e 

referenciar o planejamento de ações realizadas com o intuito de valorização 

profissional. Porém o que chama atenção para nossa análise é um dos eixos de 

atuação sob o qual deve ser construído um conjunto de mediações técnico-políticas 

para a concretização dessas dimensões. O eixo que determina a “inserção do 

Conjunto CFESS/CRESS nas lutas em defesa da ampliação e garantia dos direitos, 

das políticas sociais e da democracia na direção de uma sociedade igualitária” 

(Idem). 

A revisão da PNF e outras ações que visam atualizar os mecanismos 

legais e jurídicos quanto à sua aplicabilidade, expressam principalmente a 
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 Fragmento da apresentação referente à atualização da Política Nacional de Fiscalização do 
exercício profissional do Assistente social.  
72

  Atualmente ela está organizada em: eixos; diretrizes e objetivos que se desdobram no plano 
de ações e metas. (CFESS, 2007). 
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preocupação do conjunto CFESS/CRESS, legitimada pelo fórum máximo de 

deliberação da categoria73, em defender a hegemonia de seu projeto ético-político. 

Conforme já citamos, as transformações no mundo do trabalho, operadas 

pela reestruturação produtiva, também tem seus rebatimentos para o Serviço Social 

e trazem implicações diretas para o exercício profissional como a “flexibilização e 

precarização da formação profissional; ameaças e redução dos direitos; e 

precarização das relações e condições do trabalho.” (SILVEIRA apud CFESS, 

2007:12) 

O acirramento destas implicações diretas obriga a categoria a produzir  

 

[...] coletivamente novas respostas políticas, pela reafirmação dos princípios 
e compromissos ético-políticos da profissão, e normativo-jurídicas na 
articulação entre as conquistas e referências legais vigentes no 
enfrentamento das adversidades sinalizadas. (SILVEIRA apud CFESS, 
2007).  

 

Ou seja, essas “respostas políticas e normativo-jurídicas” buscam 

acompanhar e dar respaldo técnico para as modificações ocorridas no cotidiano 

profissional, ligadas diretamente às transformações operadas no cenário político, 

econômico, cultural e social.  

Estas transformações se expressam através do desmonte das políticas 

públicas, o progressivo ataque aos direitos sociais, o aumento de um processo de 

alienação com iniciativas perversas que promovem a barbárie social. Portanto, além 

de organizar e atender as demandas específicas da categoria, algumas destas 

respostas contribuem para as formas de resistência da classe trabalhadora. O 

caráter corporativo que legitima a existência e atuação dos conselhos profissionais, 

no caso do conjunto CFESS/CRESS, a nosso ver, se vincula explicitamente à 

defesa do exercício profissional comprometido com o campo dos direitos e com o 

aprofundamento da democratização do poder político e do acesso à riqueza 

socialmente produzida. Na mesma direção, consideramos que não se trata de 

superestimarmos o alcance destas ações, e sim de entendermos que estas 

fortalecem uma atuação profissional crítica, que por sua vez, tem como atribuição 

“orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
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 Encontro Nacional CFESS/CRESS reconhecido na Lei 8662/1993. 
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identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos para politização” (CFESS, 1993).  

No âmbito da formação profissional o conjunto CFESS/CRESS tem 

posicionamentos que contribuem para um debate intenso sobre as formas de 

precarização do ensino, dentre as mais polêmicas, a graduação à distância em 

Serviço Social. A campanha “Educação não é fast-food: Diga não para a graduação 

à distância em Serviço Social” (2011) teve como um de seus objetivos principais 

realizar uma grave denúncia sobre os métodos utilizados por esta modalidade de 

ensino74.  

Com diversas irregularidades apontadas por uma ampla pesquisa 

realizada em parceria com a ABPESS e a ENESSO, com o apoio da ANDES - SN, o 

Conjunto CFESS/CRESS tocou na ferida dos barões da educação privada. A 

iniciativa vem conduzindo uma reflexão e questionamentos sobre a qualidade dos 

diversos cursos de EaD que surgem em todo país. Neste mesmo sentido, a 

campanha reafirma claramente a direção ético-política do projeto profissional da 

categoria defendido pelo Conselho Federal e seus parceiros, que visam combater a 

mercantilização da educação na defesa do ensino presencial, público, laico, gratuito 

e de qualidade. Como explica Ramos: 

 
Nossos posicionamentos políticos não são fundados no desconhecimento e 
no preconceito, nem são dirigidos aos/às estudantes e trabalhadores/as do 
Ensino à Distância. Na verdade, a campanha marca nossa discordância 
com a política brasileira de ensino superior e com a expansão que não 
garante o acesso democrático ao ensino, tampouco assegura sua qualidade 

(CFESS, www.cfess.org.br, 14 de maio de 2012) 
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  A graduação à distância em Serviço Social apresenta graves irregularidades para além do 
descumprimento das Diretrizes Curriculares da ABPESS, que dizem respeito à carga horária limitada 
a poucos momentos; material didático padronizado, fragmentado, com conteúdo superficial e 
insuficiente; avaliações pragmáticas na maioria das vezes múltipla escolha não presencial; tutores 
não assistentes sociais, sem registro no CRESS e contratados informalmente; ignoram a Resolução 
CFESS nº 533/2008 que regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social e outras. 
Todas estas irregularidades foram identificadas no estudo “Sobre a Incompatibilidade entre 
Graduação à Distância e Serviço Social” – setembro de 2010 – CFESS/CRESS/ABPESS/ENESSO. 
Portanto, é de suma importância que aqui façamos uma diferenciação de níveis de precarização do 
ensino, ou seja, ainda que o Ensino Presencial esteja passando por um processo de precarização 
este não se iguala aos graves efeitos trazidos pelo EaD, que busca como prioridade atender as altas 
taxas de lucro dos “tubarões do ensino” que tratam a educação como mera mercadoria e não 
garantem o mínimo exigido pela ABPESS, negligenciando a direção social e política do projeto ético-
político do Serviço Social. 
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No entanto, cabe problematizarmos o alcance da campanha frente ao alto 

grau de despolitização e alienação que vivenciamos somadas ao poderio dos 

empresários da educação inseridos nas esferas que definem os rumos das políticas 

educacionais no país. Durante toda a veiculação da campanha ficou evidente o 

interesse dos setores incomodados em desvirtuar a mensagem nela contida, 

fomentando uma interpretação equivocada, personificada e focalizada no 

preconceito, desqualificando os pareceres técnicos e pesquisas das entidades 

representativas do Serviço Social sobre tal questão. Uma reação que se engendra 

na disputa ideológica travada no interior da sociedade civil e envolve órgãos estatais 

que se posicionam em defesa dos interesses do empresariado, como foi o caso do 

MEC. 

Apesar de ter sido cassada pela justiça, a partir de uma ação cautelar 

promovida pela Associação Nacional de Tutores de Ensino a Distância (ANATED), a 

campanha, dentro de seus limites, cravou o tema na agenda política do conjunto 

CFESS/CRESS, e ainda provoca debates em diversos espaços, como diversas 

audiências públicas.  

A campanha chama a atenção da sociedade para os rumos e a qualidade 

da educação oferecida principalmente à classe trabalhadora e oferece elementos de 

crítica que, somados às análises e posicionamentos fundamentados das entidades 

profissionais sobre a graduação à distância, permitiriam aos alunos e professores do 

ensino à distância em serviço social compreender que essa modalidade de formação 

é contrária aos princípios e diretrizes do projeto profissional. Portanto, isso nos 

autoriza a questionar os sujeitos envolvidos nessa modalidade de ensino sobre seu 

posicionamento frente as exigências éticas e políticas de nosso projeto 

profissional75. 

Em relação ao processo de precarização das relações e condições de 

trabalho da(o) assistente social as respostas do conjunto CFESS/CRESS se 

expressam principalmente através das diversas Resoluções que visam assegurar 

uma atuação profissional autônoma e crítica dentro dos limites impostos pela 
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  Não estamos desconsiderando que o movimento real da classe determina as formas de 
consciência, portanto, o sucateamento da educação brasileira, a competição no mercado de trabalho, 
o individualismo burguês, a alienação exacerbada, contribuem para que tal compreensão não seja 
apropriada pelo conjunto dos profissionais. 
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realidade contemporânea. Para ilustrar, citemos duas delas: a Resolução CFESS 

418/2001, que institui a Tabela Referencial de Honorários de Serviço Social 

(TRHSS) atualizada anualmente com base no ICV/DIEESE e a Resolução CFESS 

493/2006 que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional 

da(o) assistente social, que em linhas gerais visa assegurar a qualidade do 

atendimento ao usuário e melhores condições de trabalho para os profissionais, 

dimensões de um mesmo processo.  

Estas medidas, além de demonstrarem o empenho do conjunto 

CFESS/CRESS na defesa e consolidação do projeto ético-político da profissão, 

expressam uma resistência às nocivas inflexões socioeconômicas que se abriram 

nos anos 1990 e adentraram brutalmente o novo milênio. Estas Resoluções ainda 

que corporativas, por tratarem de especificidades do cotidiano profissional, ganham 

um significado de resistência política mais ampla.  

Entretanto, as ações do conjunto CFESS/CRESS não se limitam à 

publicização de Resoluções. O Conselho nas últimas décadas tem levantado 

bandeiras em defesa da equidade, da justiça social e da democracia, que 

expressam um posicionamento político e ideológico de cunho anticapitalista e 

procura elaborar uma agenda política que busca a materialização do projeto 

profissional do Serviço Social. 

 
É uma agenda dinâmica e difusa, que não se restringe somente a defesa de 
direitos sociais ou políticos, mas assume dimensões mais amplas. 
Observemos aqui a luta pelos direitos humanos, reprodutivos, sexuais, bem 
como a defesa do respeito às diferenças étnicas, raciais e de gênero, 
presentes nas campanhas temáticas realizadas pelo conjunto das 
entidades; no apoio que manifestam em favor dos movimentos sociais que 
lutam pela livre expressão das diferenças dos sujeitos, e na mediação que 
estabelecem entre esses aspectos e a luta por direitos realizada nas 
instâncias de controle de direitos e de políticas públicas (SANTOS, 
2010:137). 

 

A elaboração da agenda é o nítido reflexo do processo de democratização 

radical das suas relações internas e sua articulação com outras instâncias 

organizativas e revela o adensamento do compromisso da categoria para as 

necessidades e prioridades sociais, demarcadas pela luta dos segmentos populares 

no Brasil. Do mesmo modo, o conjunto CFESS/CRESS procura dar visibilidade 

pública (e política) a temas polêmicos presentes no cotidiano do trabalho profissional 
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e na disputa ideológica que atravessa a formulação de políticas sociais, contando 

para isso com a participação qualificada de profissionais para a elaboração de 

pareceres e posicionamentos fundamentados teoricamente que possam subsidiar as 

posições defendidas pela categoria.  

Como vimos, o giro político profissional tem sido cotidianamente traduzido 

em propostas e ações concretas do conjunto CFESS/CRESS. No primeiro momento 

através do empenho pelo aprimoramento dos instrumentos normativo-jurídicos 

necessários à regulamentação e à fiscalização do exercício profissional. 

Posteriormente através da militância nos fóruns de políticas públicas em articulação 

com os movimentos sociais e com as entidades de outras categorias profissionais 

(CFESS, 1996). 

Participar destes espaços de discussão, formulação e controle social das 

políticas públicas tem sido uma fundamental estratégia do Conselho Federal, 

justificada pela necessidade de articulação entre “os compromissos e as exigências 

postas aos assistentes sociais no seu cotidiano profissional com as exigências ético-

políticas da sociedade brasileira em geral”(CFESS, 1996:179), já que o campo de 

atuação da entidade “não é, decerto, aquele que circunscreve os interesses 

especificamente sindicais” (Idem).  

 
Essa articulação, [...] constitui uma das propostas políticas desse coletivo, 
que vem reforçar a opção estratégica de luta pela democratização das 
políticas sociais públicas e de resistência ao projeto neoliberal. Este é o 
novo território delineado pelas conquistas dos trabalhadores definidas no 
capítulo que trata da seguridade social, presente na Constituição de 1988. 
(Idem:185) 

 
O conjunto CFESS/CRESS passa a disputar assento nos Conselhos de 

políticas públicas76 como entidade representante dos trabalhadores/sociedade civil, 

com caráter deliberativo e composição paritária, nos níveis federal, estadual e 

municipal, consolidados como um canal de participação legalmente afirmado para o 

exercício da gestão democrática. Em nota divulgada no dia 10 de maio de 2012, 

intitulada “Por que o CFESS esta disputando uma vaga no CNAS?” esta estratégia é 
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 Esta disputa de assentos nos Conselhos tem sido emblemática com relação ao embate 
político entre o Conjunto CFESS/CRESS e a FENAS, no entanto, consideramos que a participação 
das entidades nestes espaços, é um tema permeado de questões que nos colocaram o desafio de 
uma pesquisa mais apurada em outro momento. Aqui cabe fazermos só o registro. 
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reafirmada tendo em vista a centralidade da luta pela defesa da seguridade social no 

conjunto de deliberações do conselho, a partir do entendimento:  

 
[...] de que esta atua no âmbito da redução das desigualdades sociais e, 
nessa condição, é a espinha dorsal do sistema de proteção social no Brasil, 
e encontra extensão em outras políticas sociais, para além da saúde, 
previdência e assistência social [...]. Assim, como um campo de lutas 
permanente, a seguridade é vista pelo Conjunto CFESS/CRESS não como 
um fim, mas como uma via de acesso a um novo padrão de civilidade, que 
começa pela garantia de direitos no capitalismo, mas que não se exaure 
nele.  Todavia, nos marcos do capitalismo, a luta pela universalização da 
seguridade pressupõe, entre outras coisas, a defesa da assistência social 
como direito de cidadania e não como substitutivo paliativo do emprego e de 
outras formas de trabalho. Para isso, é imprescindível que seu 
fortalecimento ocorra pela sua consistência material, concretizada em forma 
de ações, projetos, serviços e benefícios que se voltem para atender às 
necessidades básicas da população usuária, e não pela via do reforço ao 
uso de sua dimensão política direcionada para manter as relações de poder 
constituídas, por meio de programas focalizados e residuais, a exemplo do 
Bolsa Família e  do Brasil sem Miséria. É para defender e contribuir para dar 
materialidade a essa concepção de seguridade social e assistência social, 
que mais uma vez o CFESS se candidata a uma vaga no Conselho 

Nacional de Assistência Social (CFESS, www.cfess.org.br, 15 de maio de 
2012). 

 

Enfim, esta estratégia de disputa por assento nos Conselhos de Políticas 

Públicas somada às outras ações vinculadas aos Grupos Temáticos como parte da 

agenda política do coletivo e todo o arcabouço teórico normativo-jurídico (Lei 

8662/1993, Código de Ética, Política Nacional de Fiscalização e Resoluções) 

constituem a base de sustentação da intensa atividade política do conjunto 

CFESS/CRESS. 

Ainda sobre a nota supracitada, o que nos chama mais atenção é a 

importante afirmação da absoluta autonomia em relação aos governos e seus planos 

de ação que, na atual conjuntura, ferem todos os princípios, valores e compromissos 

defendidos pelo projeto profissional, “com base nos valores fundantes de nova 

ordem social que assegure o atendimento das necessidades materiais de todos e 

cada um e em que todos e cada um dos indivíduos sociais possam viver a sua plena 

expansão e desenvolvimento” (Idem).  

Esta atividade política intensa, resultante da radicalidade democrática 

adotada pela categoria na condução de suas entidades representativas, somada a 

esta autonomia de causar inveja a qualquer sindicalista combativo, não evita o 

surgimento de polêmicas e críticas sobre a atuação do conjunto CFESS/CRESS 
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entre profissionais que, a nosso ver, desconhecem o passado de luta da categoria e 

o processo histórico que configurou este atual quadro da organização política 

das(os) assistentes sociais.  

Interpretações que, a partir da decisão coletiva de extinguir a ANAS 

(1994), atribuem aos Conselhos (Federal e Regionais) a função de preencher a 

lacuna deixada pelo movimento de transitoriedade inconclusa. Ou seja, comparam o 

posicionamento e as ações do Conjunto CFESS/CRESS como sendo de um 

sindicato ou mesmo de um partido77.  

A nosso ver, a intensa atividade política do complexo CFESS/CRESS 

com uma direção voltada para a construção de uma sociedade emancipada, o 

compromisso político assumido em defesa dos interesses da classe trabalhadora e 

sua legitimidade pela base, aproximam a atuação da entidade da concepção 

ampliada de política em Gramsci, pensador italiano marxista, que, segundo 

Coutinho, 

 

O conceito de catarse tem assim, para Gramsci, uma dimensão claramente 
política: um momento “catártico” é aquele em que o homem afirma sua 
liberdade em face das estruturas sociais, revelando que – embora 
condicionado pelas estruturas e, em particular, pelas estruturas econômicas 
– é capaz, ao mesmo tempo, de utilizar o conhecimento dessas estruturas 
como fundamento para uma práxis autônoma, para criação de novas 
estruturas, ou, como ele diz para 'gerar novas iniciativas'. Nesse sentido, na 
medida em que esse conceito “amplo” de política afirma o momento da 
teleologia (da liberdade) como momento ineliminável da ação humana, 
Gramsci está de pleno acordo com a proposta ontológico-social de Marx 
quando diz que 'tudo é política', ou seja, que o todo social é atravessado 
pela práxis criadora (não se limitando, assim, à práxis reiterativa); e da 
práxis criadora faz parte, enquanto momento ideal privilegiado, a 
consciência ético-política, entendida como uma forma de consciência que 
visa ao universal, à totalidade. Em todas as esferas da práxis humana, é 
possível perceber momentos em que os indivíduos não só sofrem o 
condicionamento das estruturas existentes, mas também as dissolvem e, no 
mesmo processo, geram novas estruturas (1996:106). 

 

No entanto, feita esta provocação, sem nos aprofundarmos (neste 

momento) nas definições mais complexas sobre o significado político e social do 

conjunto CFESS/CRESS, definimos que é a processualidade histórica juntamente 

                                                           
77 Esta temática, por vezes polêmica, torna-se para nós um desafio a ser trabalhado em outros 
momentos futuros da nossa vivência acadêmica. Nosso acúmulo teórico até aqui, apenas nos 
autoriza a realizar algumas provocações movidas pela inquietude que nos faz querer aprender 
sempre mais. 
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com as determinações e condições objetivas do presente que trazem respostas para 

o entendimento das configurações de cada entidade sem se limitar aos parâmetros 

legais que as definem. O conjunto CFESS/CRESS em consonância com o projeto 

ético-político profissional buscou legitimidade em suas bases e está autorizado pela 

categoria que o construiu, a representar as(os) assistentes sociais nos assuntos que 

envolvam o Serviço Social, inclusive contribuindo para os rumos de sua organização 

sindical.  

A história de luta desta categoria tem como principal característica romper 

com as amarras do legalismo. A intensa agenda política atenta a questões que 

envolvem desde a pequenas tensões que permeiam o trabalho profissional até a sua 

vinculação a um projeto de sociedade emancipada, autoriza e aproxima o conjunto 

CFESS/CRESS aos setores mais combativos da classe trabalhadora e por isso, 

ultrapassa seus limites institucionais corporativos. 

 O conjunto CFESS/CRESS tem  o complexo papel político de valorização da 

profissão, de defesa da qualidade dos serviços prestados à população usuária, de 

defesa intransigente da democracia e da consolidação do projeto ético-político da 

profissão, tendo como estratégia para materialização de tais objetivos a publicização 

de seu posicionamento e sua atuação em defesa da liberdade, categoria central da 

ética. Portanto, para prosseguir selamos nossa exposição com as claras palavras de 

Santos: 

 
Ainda que considerando a dimensão ético-política que perpassa a função precípua do 
Conjunto dos Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS), - 
isto é, a fiscalização do exercício profissional, atividade a qual demanda, dessas 
entidades, a capacidade de mediar a luta por condições éticas e técnicas de trabalho, 
dentre outras questões pertinentes ao exercício da profissão de Serviço Social – 
compreendemos que, dada a natureza jurídica dessas entidades, há limites concretos 
no que diz respeito a uma intervenção política direta nos processos de contratação da 
força de trabalho; remuneração e demais aspectos salariais; acordos e convenções 
coletivos de trabalho; greve e outras questões que extrapolam as designadas aos 
conselhos profissionais. Em regra são afetas as entidades sindicais (2010:15). 
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4. ANÁLISE SOBRE A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL DA CATEGORIA A 

PARTIR DO POSICIONAMENTO DE ALGUMAS LIDERANÇAS. 

 

 

Nossa pesquisa sobre o processo de conquista da redução da jornada de 

trabalho das(os) assistentes sociais partiu da consideração teórica de que as formas 

históricas de consciência de classe são expressões do movimento real da própria 

classe e que, no interior da luta de classes há momentos de ruptura e de 

amoldamento em face do poder dominante. Assim, tomando o caráter sindical da 

demanda pela redução da jornada de trabalho, procuramos situar no interior do 

movimento sindical dos trabalhadores a organização do serviço social nesse âmbito. 

Discutimos, a partir da processualidade histórica, os rumos da organização sindical 

das(os) assistentes sociais e o protagonismo do conjunto CFESS/CRESS na 

organização política da categoria e na conquista da redução da jornada para 30 

horas.  

Nossa análise apontou até aqui a existência de um embate político entre 

a FENAS e o conjunto CFESS/CRESS como base material de uma disputa entre 

projetos profissionais e societários, que se expressa por múltiplas mediações. 

Identificamos, também, que esta disputa ganhou maior visibilidade a partir da 

bandeira levantada pela categoria em busca da redução da jornada para 30 horas 

semanais sem redução salarial.  

Na perspectiva de aproximar o debate teórico sobre as particularidades 

da consciência de classe no âmbito da categoria profissional e as determinações do 

movimento real da classe sobre as mesmas, realizamos uma pesquisa qualitativa 

junto a alguns assistentes sociais vinculados à organização política e sindical da 

categoria, seja pelo papel que representam nesse processo ou pela vinculação à 

gestão de entidades profissionais e sindicais. 

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio eletrônico através de envio 

de formulário de questões abertas e um termo de consentimento livre e esclarecido78 

no qual a(o) entrevistada(o) se manifestava sobre sua concordância em ter sua 
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  O formulário de questões e o Termo de Consentimento estão anexados ao trabalho. Como 
houve solicitação de uma das entrevistadas que suas respostas fossem colocadas na íntegra, 
optamos por anexar todas as entrevistas ao trabalho. 
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identidade revelada neste trabalho. Essa solicitação pareceu-nos pertinente, na 

medida em que as(os) assistentes sociais entrevistados foram escolhidas(os) por 

serem representantes de entidades (gestão atual ou passadas), portanto, 

entendíamos que suas posições não são pessoais, mas coletivas e públicas. Do 

mesmo modo que, as interpretações e análises realizadas por nós a partir de seus 

posicionamentos é de nossa inteira responsabilidade, assegurados o princípio de 

autonomia intelectual e da ética na pesquisa. 

Fizemos contato com doze profissionais, destes, sete responderam ao 

formulário79: Charles Toniolo de Sousa (Presidente do CRESS-RJ 2011-2014); 

Claudia Mônica dos Santos (Presidente da ABEPSS 2011-2012); Elaine Rossetti 

Behring (Presidente da ABEPSS 2009-2010); Fátima Grave Ortiz (Presidente do 

CRESS-RJ 2008-2011) Ivanete Salete Boschetti (Presidente do CFESS 2008-2011); 

Margareth Alves Dallaruvera (Presidente da FENAS80) e Maria Beatriz Costa 

Abramides (ex-presidente da ANAS). 

Na análise das entrevistas procuramos assegurar a perspectiva de 

totalidade das posições dos entrevistados, situando-as de forma mais particular na 

interlocução com cada uma das questões apresentadas. 

O uso de referências diretas às formulações dos entrevistados foi 

realizado sempre que, a nosso ver, expressavam mediações com o debate teórico 

realizado em nosso trabalho. 

 

 

4.1 – Algumas expressões particulares da consciência de classe da categoria 

profissional 
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  Usaremos o último nome das(o) entrevistadas(o) para identificá-las(o). 
80

  A Presidente da FENAS está a frente da entidade desde quando esta foi criada em 2000. Os 
mandatos foram: 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, ratificados em assembleia 
extraordinária da FENAS no dia 28 de janeiro de 2012 com registro em ata disponibilizada no sítio da 
Federação (www.fenas.org.br, acesso em 10 de novembro de 2012). A ata não descreve como se 
deu o processo eleitoral que levou nossa entrevistada a ocupar o cargo por mais de uma década. É 
importante registrarmos que outros três membros da FENAS foram contactados através de endereços 
eletrônicos disponibilizados também no sítio da Federação, no entanto, obtivemos resposta apenas 
da presidente. 
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Para tornar nossa exposição mais clara, consideramos pertinente dividir a 

análise da pesquisa em três etapas. Primeiro analisaremos as contribuições das(os) 

entrevistadas(os) sobre o processo histórico de construção da organização política e 

sindical da categoria e suas múltiplas determinações. Posteriormente analisaremos 

as diferentes reflexões sobre o processo de conquista das trinta horas semanais 

sem redução salarial, procurando situar os embates e disputas políticas – internas e 

externas à categoria profissional - e o papel de cada entidade neste processo. Por 

último, buscamos analisar brevemente a contribuição (limites e possibilidades) da 

formação profissional na construção de uma consciência de classe e o 

posicionamento das entidades em relação à precarização do ensino, com destaque 

para a modalidade de graduação a distância em Serviço Social. No entanto, é 

importante frisar que a divisão da análise tem apenas a finalidade de assegurar a 

clareza na exposição das ideias, já que fazem parte de um mesmo processo que se 

constitui na capacidade de organização e luta do Serviço Social brasileiro inserido 

num universo de complexidades que, a nosso ver, só é possível compreender a 

partir de uma leitura da totalidade histórica. 

 

 

4.1.1 – A organização política e sindical da categoria e suas expressões 

particulares na atualidade. 

 
 
Ao perguntarmos aos entrevistados se concordavam com a avaliação de 

ABRAMIDES e SANTOS (1995) que a extinção da ANAS deixou uma lacuna que se 

expressa numa demanda real da categoria por organização política e de como 

eliminar essa lacuna sem favorecer práticas corporativistas, observamos tendências 

em dois campos distintos.  

Uma tendência majoritária expressa a avaliação dos entrevistados de que 

a decisão sobre o fim da ANAS só pode ser compreendida no contexto mais geral do 

movimento sindical brasileiro, não permitindo, portanto, uma avaliação endógena. 

Essa avaliação, feita por seis dos sete entrevistados, se articula ao debate teórico 

que procuramos realizar sobre a articulação entre a processualidade histórica do 

movimento sindical brasileiro e do serviço social. 
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Entre as(o) entrevistadas(o) que compartilham da assertividade da 

decisão tomada pela categoria profissional sobre o fim da ANAS e sobre a transição 

para o sindicato por ramo de atividade econômica, identificamos uma sutil diferença 

de posicionamento que aponta para uma dada mediação entre a luta mais coletiva e 

demandas profissionais mais particulares: 

 

[...]Além disso, muitas questões de caráter técnico-profissional também 
tenderam a se perder ou não serem devidamente tratadas no âmbito dos 
grandes sindicatos, trazendo muitos problemas à categoria que tende a 
encaminhá-las ao conjunto CFESS/CRESS. O melhor seria, na minha 
opinião, que os AS’s [assistentes sociais] conseguissem transitar para o 
ramo e que este também considerasse as particularidades das diversas 
categorias que nele estivessem inscritas. Ou seja, a classe é uma só, mas 
os trabalhadores que integram esta classe possuem via de regra demandas 
que podem ser particulares. A classe não dissolve a particularidade, ao 
contrário, deve garanti-la (ORTIZ). 

 

A posição discordante sobre essa decisão, toma-a como precipitada e 

não faz referência a sua processualidade histórica, atribuindo o equívoco sobre tal 

decisão à formação profissional, mais precisamente à academia. 

 

[…]Não foi uma decisão acertada e sim precipitada ao meu ver. Não existe 
o abrir mão de defender os interesses da minha categoria para defender os 
direitos da classe trabalhadora no geral, esse discurso é tanto que 
esvaziado. Não podemos conceber uma categoria que é formada para 
defender direitos dos usuários e não nos organizamos para defender 
nossos próprios direitos, pertencemos ou não a classe trabalhadora desse 
País? Ao meu ver o que nos diferencia e a academia vem sendo 
responsável nesse vazio é termos apenas nossa consciência profissional e 
não a consciência de classe, isso faz muita diferença no processo de 
organização político sindical (DALLARUVERA). 
 

Com relação a possível lacuna deixada pela extinção da ANAS, 

identificamos pelo menos três posições. Aquelas que consideram que esse processo 

deixou lacunas para o acolhimento de demandas de caráter sindical, no entanto, 

reafirmam a posição de que essa lacuna pode ser superada “na organização da 

categoria por ramo ou área de concentração, posto que os assistentes sociais são 

partícipes do trabalho coletivo” (ABRAMIDES). 

Partilhando da mesma posição, duas entrevistadas enfatizam a 

necessidade de enfrentar tal lacuna em face de demandas de caráter sindical que 

são dirigidas às entidades profissionais. 
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[...]Muitas vezes o conjunto CFESS/CRESS e a ABEPSS recebem 
demandas próprias de um sindicato, que não correspondem à natureza 
dessas duas entidades [...] (SANTOS). 
 
[…] muitas demandas de natureza estritamente sindical (trabalhista) não 
tinham a quem ser endereçadas (ORTIZ). 

 

Tal ênfase, parece-nos compreensível pelas pressões cotidianas que 

determinados segmentos da categoria fazem às gestões das entidades profissionais. 

No nosso entendimento, estas pressões ocorrem por diversas mediações. Além do 

que já mencionamos, como a ausência de uma organização sindical que apresente 

possibilidades concretas para demandas específicas e imediatas da categoria em 

seu espaço sócio-ocupacional, outro aspecto é o fato das(os) profissionais 

identificarem nas entidades legitimadas pela base da categoria (como o conjunto 

CFESS/CRESS e ABPESS) uma representatividade que supera a capacidade legal 

e estrutural. 

Uma outra posição que reconhece a lacuna, considera que esta tenha 

sido causada apenas por “inanição”, e que deve ser preenchida pela retomada da 

organização sindical por categoria profissional.  

 

[…] Temos muitos pontos ainda obscuros nas falas de alguns 
companheiros(as), infelizmente não querem ouvir, acreditam numa única 
verdade, mas vejam, existem duas pessoas que têm coragem de falar a 
verdade. Uma é a Professora Regina Marconi, ex Presidente do SASERJ 
que diz claramente “o sindicato fechou por INANIÇÃO” e a outra é a 
professora Rose Serra, ex Dirigente da ANAS onde diz “Fui contra o 
fechamento da ANAS, mas voto vencido, ganhou a professora Abramides. 
O espaço ficou vazio e FENAS ocupou” (DALLARUVERA).  

 

Essa avaliação sobre a lacuna deixada pela extinção da ANAS se 

distancia de nossa análise teórica, uma vez que quando consideramos tal lacuna 

situamos-a no contexto mais geral do influxo do movimento sindical, processo, que 

do mesmo modo, deve ser considerado para se falar em “inanição”. Chama atenção 

mais dois aspectos nessa posição: a personificação do debate e seus 

desdobramentos, tratando-os como mera disputa entre lideranças e, também a ideia 

de ocupação de um espaço “vazio”, que parece expressar tanto a desconsideração 
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do processo em que tal decisão foi tomada quanto a presença de outras forças 

políticas legitimadas neste mesmo processo. 

O debate sobre essa possível lacuna foi problematizado por duas 

entrevistadas numa direção diferente das demais respostas. Inclusive, chamando 

nossa atenção para uma diferença substantiva entre lacuna no âmbito da 

organização sindical e no âmbito político, para a qual não tínhamos nos atentado 

quando elaboramos o roteiro de perguntas. 

Essa diferença é indiretamente tratada por Boschetti, 

 

[…] As lacunas, se existem, não decorrem de limites endógenos à 
sindicalização por ramo de atividade, mas sim, pelo processo histórico de 
fragilização do movimento sindical mais amplo, nesse contexto de avanço 
do neoliberalismo em todo o mundo. Não acredito que abandonar o 
princípio da luta e sindicalização de classe, e reforçar lutas e organizações 
corporativas vá resolver essa questão e preencher possíveis lacunas 
decorrentes de frágil sindicalização (BOSCHETTI). 

 

Behring, por sua vez, é precisa em demonstrar essa substantiva 

diferença, ao concordar parcialmente com a avaliação de que o fim da ANAS deixou 

uma lacuna que se expressa “numa demanda real da categoria por organização 

política”(ABRAMIDES e SANTOS, 1995:31): 

 
[...] considero que a lacuna é de organização sindical e não de organização 
política. Embora a primeira faça parte da segunda, não a esgota, já que as 
respostas políticas articuladas pelo conjunto CFESS CRESS, a ABEPSS e 
a ENESSO tem sido bastante contundentes e importantes. A questão da 
organização sindical é mais ampla que a decisão política de extinguir a 
ANAS, já que o conjunto do movimento sindical sofreu duros golpes e a 
decisão cutista de organização por ramo de produção viveu um recuo muito 
grande a partir dos impactos do neoliberalismo, da heterogeneização, 
fragmentação e despolitização da classe trabalhadora. Portanto, as 
questões referentes à organização sindical devem ser tratadas nesse 
contexto mais amplo, como um produto da história e suas relações e não 
como um necessário dever ser (BEHRING). 

 

Boschetti em outro momento da entrevista é enfática ao reafirmar os 

aspectos já sinalizados quanto à “incorporação” de demandas específicas pelas 

entidades profissionais e ao apontar as razões que levaram ao influxo das lutas 

sindicais no Brasil. No entanto, a ex-presidente do CFESS chama atenção sobre 

uma questão importante, que iremos tratar mais adiante, que é a garantia da sólida 
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organização política da categoria por estas entidades no momento de extinção da 

ANAS. 

 

[...] Com a extinção da ANAS e o definhamento dos Sindicatos de 
Assistentes Sociais, muitos temas sindicais, de interesse mais específico 
dos/as assistentes sociais, foram processualmente “incorporados” nas lutas 
e nos espaços de deliberação dessas instituições de representação. 
Evidente que elas não tem e nem poderiam ou deviam ter uma atuação 
estritamente “sindical”. Não defendo isso, mas esse é um aspecto que não 
se pode negligenciar, senão perdurará na história a falsa compreensão que 
se abriu um fosso na defesa dos direitos após a extinção da ANAS. E avalio 
que não foi exatamente isso que aconteceu. O que realmente provocou um 
certo arrefecimento no debate e nas lutas na década de 1990/2000, foi a 
avassaladora onda neoliberal que ganhou hegemonia nestas décadas 
(BOSCHETTI). 

 

Soma-se à análise que identifica este processo particular como expressão 

de uma totalidade, uma observação importante fornecida por alguns entrevistados 

sobre o baixo índice de sindicalização das(os) assistentes sociais; na verdade 

acompanhando a tendência mais geral dos índices de sindicalização do conjunto 

dos trabalhadores, seja no momento de florescência ou inflexão do movimento 

sindical, “mesmo com toda a formação crítica que possuem os assistentes 

sociais”(SOUSA). 

 

Mesmo nos Estados mais “aguerridos”, o índice de assistentes sociais 
filiados nunca foi superior a 20%. E os índices de sindicalização baixaram 
globalmente no Brasil e em todo o mundo, em todos os sindicatos. Este é 
um fenômeno do final do século XX e início do XXI. Na década de 80, 
período de forte sindicalização, o índice nacional era em torno de 30%. No 
final da década de 90 chegou a cair a 16% e nos anos 2000 aumentou para 
aproximadamente 19% no Brasil. Ora, a sindicalização específica dos/as 
assistentes sociais não difere muito das taxas nacionais, ou seja, não é um 
problema específico desta categoria e não será um Sindicato de Assistentes 
Sociais que resolverá isso (BOSCHETTI). 

 

A análise supracitada de Boschetti é parte de sua avaliação sobre o 

processo de transitoriedade inconclusa das(os) assistentes sociais para os 

sindicatos por ramo de atividade econômica e sobre os impactos dessa decisão no 

contexto atual da luta mais geral dos trabalhadores. A entrevistada alerta para a 

necessidade de   

 
[...] qualificar o que significa esse “movimento inconcluso”. Se entendermos 
que “inconcluso” significa inexistência de sindicato por ramo de atividade em 
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todas as áreas de atuação dos assistentes sociais, acredito que precisamos 
analisar essa situação como processo incessantemente incrustado na 
história. [...] se a “inconclusão” se deve à inexistência de sindicato por ramo, 
é preciso criá-lo, e não abrir mão de um princípio e luta histórica unitária, 
que um sindicato corporativo não resolverá. Por outro lado, se entendermos 
“inconcluso” como o reduzido índice de filiação de assistentes sociais em 
sindicatos por ramo de atividade, é preciso analisar esta condição à luz da 
totalidade [...] (BOSCHETTI).   

 

Outros cinco entrevistados seguem a mesma perspectiva de análise, 

situando a transitoriedade como estratégia para fortalecer as lutas, que “não surgiu 

de dentro do Serviço Social e sim dos trabalhadores, de forma geral, mas os 

Assistentes Sociais acompanharam o debate, se posicionando e discutindo” 

(SANTOS). A análise de Santos reafirma o que já tratamos ao longo do trabalho e o 

que aponta a maioria dos entrevistados. A transitoriedade que não se concluiu 

representa uma tentativa de unificar e fortalecer a luta dos trabalhadores, ou seja, 

não se trata de um movimento exclusivo do Serviço Social ou de um erro de 

estratégia da categoria. 

   

O fato de termos tomado aquela decisão não antecipava que iria prevalecer 
aquela forma de organização sindical. Tomamos uma decisão política para 
fortalecer uma determinada visão de sindicalismo que não se consolidou 
plenamente (BEHRING). 

 

Sousa reconhece a importância do processo de transitoriedade, mas 

também observa a necessidade de admitirmos a deficiência e inexistência de 

sindicatos efetivamente de ramo de atividade e aponta a construção desta estrutura 

como um desafio para a organização sindical. “Provocar as centrais sindicais para 

esse debate é um caminho nessa direção” (SOUSA).  

Na avaliação de Ortiz a formação universitária é um elemento que incide 

no processo de organização sindical e que, portanto, interfere na experiência da 

transitoriedade sindical para o ramo 

 

[...] não foi bem sucedida para muitos segmentos da classe, pois uma 
questão de fundo que deve ser enfrentada pelos trabalhadores em geral diz 
respeito a necessidade de refutar o corporativismo, por um lado, e por outro, 
afirmar a classe.  Em geral, os trabalhadores de profissões de nível superior 
tem muita dificuldade de se entenderem como trabalhadores e de se 
engajarem na luta mais geral da classe trabalhadora (ORTIZ). 
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Em relação a esta questão, Behring afirma ser um processo heterogêneo. 

A ex-presidente da ABPESS identifica a participação da CUT na desconstrução de 

seu próprio projeto sindical da década de 1980, “fazendo fortes concessões ao 

corporativismo” e nos remete ao processo de metamorfose da consciência de classe 

que se amolda à uma dinâmica conveniente ao capital após sofrer todos os efeitos 

da reestruturação produtiva, “bem como a contrarreforma do Estado, atacando os 

direitos dos trabalhadores do setor público”. 

 

[...] Portanto, esse é um processo mais amplo que a categoria dos 
assistentes sociais. No nosso pedaço, esse processo foi heterogêneo no 
nível nacional, ainda que com uma hegemonia da política do ramo. Há 
estados em que foi melhor conduzido e a categoria teve mais clareza da 
decisão, há outros que mantiveram os sindicatos por categoria, ainda que 
com pouca base material e militante. Há outros em que a categoria se 
sentiu órfã da estrutura anterior e as novas gerações não foram 
suficientemente informadas sobre os processos históricos de sua 
organização (BEHRING).  

 

A heterogeneidade deste processo indicado por Behring, conduz sua 

análise de que “a ideia da inconclusão é válida parcialmente”. No entanto, lembra 

que “todas essas incidências históricas atuaram... a história não tem se e nem uma 

necessária conclusão”. Do mesmo modo, Boschetti conclui que, no seu 

entendimento, 

 

[...] o que há, é um processo histórico em que a hegemonia neoliberal ceifou 
as possibilidades de consolidação do projeto de sindicalismo classista e 
fortaleceu a retomada dos princípios e valores pós-modernos do 
individualismo, que alimentam e fortalecem os sindicatos corporativos. A 
história é sempre inconclusa, porque a fazemos cotidianamente, em 
condições determinadas (BOSCHETTI). 

 

O posicionamento de Dallaruvera a princípio se aproxima da ideia 

majoritária apresentada pelos demais entrevistados no que diz respeito à não 

realização da transitoriedade das(os) profissionais para os sindicatos por ramo81. No 

entanto, as semelhanças param por aí, pois a presidente da FENAS afirma que o 

debate para a tomada desta decisão foi insuficiente, e só foi retomado a partir da 

criação da Federação.  

                                                           
81

 Considerando que todos os entrevistados reconhecem a inexistência de sindicatos 
efetivamente organizados por ramo de atividade econômica.  
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[...] Desde 1995 até o ano de 2000 com a criação da FENAS esse debate 
sobre organização político sindical estava congelado no interior da 
categoria. Inclusive já sabia que a categoria não estava inserida nos 
sindicatos de ramo de atividade econômica; pois nem poderia estar visto 
que até o presente momento essa TESE nunca se materializou. O que 
conseguimos avançar foi com os sindicatos gerais. Logo, como se faz uma 
transitoriedade sem um processo de discussão e inserção da categoria? Eu 
não afirmaria que o processo de organização sindical dos assistentes 
sociais pode ser considerado um processo “inconcluso” vez que não se 
valorizou o debate qualificado alegando ser um “debate superado” e pouco 
se investiu no processo organizativo da categoria prevalecendo somente o 
Conjunto CFESS X CRESS, ABEPESS e ENESSO como as únicas 
entidades de representação da categoria o que é um equívoco e inclusive 
vem contrariando os princípios do nosso código de ética profissional 
(DALLARUVERA). 

 

Neste sentido, concordamos parcialmente com Dallaruvera ao dizer que a 

criação da FENAS aqueceu um debate que se encontrava, a nosso ver, morno (e 

não congelado)82 no interior da categoria. O surgimento da Federação traz para a 

agenda das entidades profissionais o debate sobre a organização sindical de 

assistentes sociais. Um processo compreensível já que a necessidade do debate se 

faz a partir de condições concretas de trabalho, sendo que a criação da FENAS, a 

nosso ver questionável do ponto de vista de sua legitimação, é mais um elemento 

desse processo. Tanto que o debate atual se pauta não apenas no tipo de 

organização sindical que as(os) assistentes sociais irão construir, mas em suas 

demandas e também sobre as formas de legitimação da Federação no interior da 

categoria, conforme apontamos no capítulo anterior. Chama-nos atenção o fato da 

entrevistada desconsiderar as decisões tomadas a partir dos debates feitos 

pelas(os) profissionais de Serviço Social e pelo movimento sindical sob orientação 

da CUT no período anterior à extinção da ANAS (de 1989 a 1994). Um terceiro 

aspecto  que observamos é a expropriação da pauta de luta que pertence a toda 

categoria e não a determinada entidade, ao considerar que as entidades 

profissionais se contradizem quando identificam o corporativismo nas ações da 

entidade mas acabam assumindo a pauta de luta construída pela FENAS.  

                                                           
82

 A ausência do debate também é expressão do influxo vivido pelo movimento sindical e do 
fraco momento da organização sindical da categoria. No entanto, por considerarmos organização 
sindical parte da organização política e que não se descola da totalidade, a nosso ver, podemos dizer 
que a temática nunca esteve congelada, pois as estratégias de atuação política não deixaram de 
fazer parte da agenda da categoria, como confirmamos nos Relatórios de Gestão de 1996 a 2011 
disponíveis no sítio do CFESS na internet. (www.cfess.or.br, acesso em 27 de março de 2012)  
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[...] Querendo ou não, esse debate esteve congelado e somente veio a tona 
no cenário da categoria com a criação da FENAS, inclusive em pautar 
questões sindicais de corporação; pois éramos considerados(as) 
corporativistas por defender a luta específica da categoria. E o que estão 
fazendo hoje se não nossa pauta de luta? (Idem) 

 

Como parte do roteiro de questões, também pedimos aos entrevistados 

que indicassem estratégias necessárias para a retomada do processo de 

transitoriedade sindical inconclusa. Porém, antes de analisarmos as estratégias 

apontadas pelos entrevistados é preciso retomar um aspecto apresentado por todas 

as lideranças entrevistadas, mesmo que sobre óticas diferentes: a ausência de 

sindicatos por ramo de atividade econômica nos moldes da proposta da Central 

Única dos Trabalhadores em meados da década de 1980. Portanto, as estratégias 

indicadas pela maioria dos entrevistados são direcionadas à organização sindical 

das(os) assistentes sociais como parte de uma totalidade, o movimento sindical 

brasileiro e as lutas mais gerais da classe trabalhadora. Ainda que seja possível 

identificar apenas duas vertentes de análise que se distanciam, a gama de 

avaliações representa bem o que significa trazer à luz um debate tão complexo 

como a forma de organização sindical de uma categoria como o Serviço Social.  

De maneira geral as estratégias apresentadas por Abramides 

representam bem os posicionamentos que apostam na sindicalização por ramo de 

atividade econômica: 

 

Inserção dos assistentes sociais nos ramos e esfera de contratação onde 
existem sindicatos; criação de organização sindical juntamente com outros 
trabalhadores onde não existem sindicatos, incorporação de assistentes 
sociais terceirizados, pjs [pessoa jurídica], contratado por tempo parcial e 
outras formas de precarização nos sindicatos de seus espaços sócio-
ocupacionais, assim como outros trabalhadores precarizados e que estão 
descobertos sindicalmente [...] (ABRAMIDES).  

 

Boschetti, reitera esta posição ao considerar que 

 

[...] a organização sindical por ramo de atividade/produção é, mais do que 
nunca, a única capaz de responder às necessidades da classe 
trabalhadora, e de modo ainda mais exigente em momento de crise do 
capital, que a tudo destrói em busca permanente de superlucros [...] 
(BOSCHETTI). 
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A partir da mesma perspectiva de análise desta vertente, entre as 

estratégias consideradas essenciais para este processo de fortalecimento das lutas 

está a necessidade de “estimular a experiência sindical entre os assistentes sociais” 

(SOUSA).  

A criação de espaços de debate sobre o tema, como Seminários e 

Assembleias, aparece como estratégia proposta por Ortiz, Santos e Behring. A 

nosso ver, dentro desta proposta, a mais objetiva e ousada em relação a que tipo de 

estrutura sindical a categoria deseja se vincular, aponta para a necessidade de se 

“[...] discutir plenamente e em uma grande assembleia, ou eleição nacional, se 

deveríamos de fato manter o sindicato por categoria (tal como existe em muitos 

estados, como é o caso do SASERJ) [...]”(ORTIZ). 

Observamos também que como parte das estratégias defendidas em prol 

da organização sindical da categoria no ramo, o conjunto CFESS/CRESS é 

chamado a ser protagonista neste processo de construção do debate. Como afirma 

Abramides, “os CRESS/CFESS devem incentivar os assistentes sociais a se 

inserirem sindicalmente”. No nosso entendimento, o convite a este protagonismo é 

expressão da agenda política do conjunto, “haja vista os inúmeros debates 

realizados no âmbito do Conjunto CFESS CRESS” (BEHRING), caracterizados por 

ultrapassarem os limites “ ramo versus categoria, numa direção estratégica de 

sempre fortalecer organizações mais amplas e não corporativas, para que tenham 

maior abrangência e poder de pressão” (Idem). Abramides destaca a importância 

deste debate ser inserido na formação profissional e alerta para a ausência do tema 

na maioria das Unidades de Ensino. 

Outra estratégia apresentada por Ortiz considera importante identificar  

 

[...] que grupos de profissionais dentro da categoria profissional 
conseguiram realizar esta transição. Por exemplo os AS’s [assistentes 
sociais] que trabalham hoje no Tribunal de Justiça do Rio conseguem fazer-
se representar pelo SINDJUSTIÇA e o sindicato por sua vez criou em seu 
aparato interno núcleo das atividades consideradas complementares como 
o SS [Serviço Social] e a Psicologia.  

 

Boschetti, no intuito de delimitar as estratégias que considera importante, 

realiza uma análise sobre o ponto de vista da classe dominante e afirma que “a 

fragmentação da classe trabalhadora é estratégia da elites”. Portanto, a partir da 
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perspectiva teórica adotada no nosso trabalho, que identifica o Serviço Social 

brasileiro como parte da classe trabalhadora inserida na luta de classes, a reflexão 

de Boschetti nos indica como estratégia o caminho contrário, ou seja, coloca como 

estratégia sine qua non a unificação da classe trabalhadora para fortalecer as lutas 

contra o capital. “Nós, que temos um Projeto Ético Político comprometido com a 

emancipação humana, temos que apostar e investir na totalidade e na unidade da 

classe trabalhadora” (BOSCHETTI). 

Ainda sobre o processo denominado transitoriedade inconclusa 

(ABRAMIDES, 1995) e sua suposta necessidade de retomada e conclusão, 

Boschetti nos leva à uma reflexão diferente e bem mais justa com a processualidade 

histórica composta por múltiplas determinações objetivas e subjetivas. 

 

Não considero que tivemos um movimento que foi interrompido e que 
precisa ser retomado! Considero que a história é processo, ou como dizia 
Daniel Bensaíd, a “história é uma hemorragia de sentidos”. Portanto, temos 
que dar e construir sentidos à e na história, em condições objetivamente 
determinadas. Isso quer dizer que se a transição para o sindicalismo por 
ramo de atividades ainda é processo, precisamos entender o sentido desse 
processo, em seus limites e potencialidades e investir arduamente para 
construir cotidiana e permanentemente o sindicalismo que acreditamos, 
sem abrir mão dos princípios que defendemos (BOSCHETTI). 

 

Portanto, todas as estratégias apontadas pelos entrevistados, somadas 

ao fortalecimento das lutas coletivas; à luta contra criminalização dos movimentos da 

classe trabalhadora; à luta pela emancipação humana, “são processos permanentes 

construídos por muitas gerações e pelos quais temos e teremos que lutar sempre” 

(Idem). 

Conforme já indicamos, há um consenso entre as duas vertentes que 

identificamos: a ausência da transitoriedade para os sindicatos por ramo de 

atividade econômica. No entanto, o que as diferenciam é  a perspectiva teórica  de 

análise sobre este processo, como podemos identificar na exposição de Dallaruvera 

a seguir: 

  

[...] na minha opinião nunca aconteceu [a transitoriedade]. Na verdade 
nossos dirigentes foram para as Universidades, militando nos sindicatos dos 
docentes com discurso da organização por ramo de atividade econômica. 
Ora, professor também é categoria e o sindicato dos professores é um 
sindicato de categoria; pois o ramo de atividade seria o sindicato da 
educação seja no âmbito público e privado. Não existe nenhuma diferença 
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entre a organização da categoria pelo sindicato dos assistentes sociais e 
pelo sindicato dos professores, ambos são de categoria (DELLARUVERA). 

 

No nosso entendimento, a análise de Dallaruvera, não considera a 

transitoriedade como parte da totalidade do movimento da classe trabalhadora, o 

que contribui para uma compreensão pragmática e enviesada, na qual a 

responsabilidade pela consolidação da organização sindical por ramo é atribuída 

apenas às(aos) assistentes sociais. Ora, as(os) trabalhadoras(es) que migraram 

para outras organizações sindicais, contribuíram para uma estratégia de melhor 

organização sindical em seu local de trabalho, sob orientação da CUT, em especial 

para os conhecidos como profissionais “liberais”. Ou seja, se assistentes sociais 

docentes migraram para os sindicatos dos docentes, foi na tentativa de construção 

do sindicato dos trabalhadores da educação, cuja consolidação tem especificidades 

e se relacionam com elementos do refluxo do movimento sindical que já tratamos 

anteriormente e que, portanto, não é responsabilidade apenas da categoria das(os) 

assistentes sociais.  

Dallaruvera aponta como estratégia “o caminho na luta cotidiana” e 

aposta que “[...] o interesse da categoria levará ao rumo necessário”. Considera que 

talvez “[...] a FENAS possa estar fazendo esse grande papel”, mas afirma que a 

Federação “não tem essa pretensão”. No entanto, identificamos  uma contradição 

entre sua defesa do sindicato por categoria e a ideia de que a “[...]única estratégia 

necessária é termos a consciência de que não se trava nenhuma luta sozinho, 

necessitamos dos demais trabalhadores e realizarmos a luta coletiva.” 

Entre as questões que elaboramos, uma tinha a pretensão de identificar, 

a partir da percepção das(o) entrevistadas(o), os significados da retomada do 

movimento sindical por categoria profissional representado pela FENAS e ainda, se 

é possível esta retomada sem que se fortaleça práticas sindicais corporativistas. 

Seguindo o mesmo caminho que identificamos nas questões anteriores, observamos 

a divisão em dois campos distintos. O campo contrário à nossa perspectiva de 

análise é representado por Dallaruvera, a presidente da FENAS, que considera este 

debate “estéril”. 

 

É a única profissão de nível superior que trava esse debate (estéril). Todas 
as demais profissões de nível superior se organizam por categoria 
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profissional, somos melhores que os outros? Na prática vemos outra 
realidade; pois é tamanha nossa falta de condições de trabalho, 
precarização, ausência de piso, carga horária que se “ganhou”, mas ainda 
não levou ou não é verdade? Vejamos os médicos, enfermeiros, psicólogos, 
nutricionistas, engenheiros, advogados, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, farmacêuticos e até os professores? Como se 
organizam? (DALLARUVERA)  
 

Nota-se que na análise de Dallaruvera a uma inversão. É exatamente por 

não se considerar “melhor que os outros” que, em meados dos anos de 1980 e início 

dos anos 1990,  a categoria, na perspectiva de  fortalecimento das lutas mais gerais 

da classe trabalhadora, deliberou o fim de seus sindicatos corporativos e identificou 

a necessidade de construção e transição para os sindicatos por ramo de atividade 

econômica. Outro ponto de discordância com Dallaruvera se expressa na análise 

que desconsidera as particularidades de cada categoria que naquele momento 

tomou os rumos que suas bases deliberaram. Seria necessário um estudo 

aprofundado sobre cada particularidade para entendermos as razões pelas quais 

“médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, engenheiros, advogados, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, farmacêuticos e até os 

professores” não realizaram o movimento de tentativa pela transição sindical83. 

Nossa compreensão sobre este processo de retomada de sindicatos de 

assistentes sociais nos permite concordar parcialmente com Dallaruvera, no sentido 

de que é legitima a vontade de se organizar sindicalmente, expressa por uma 

parcela da categoria, diante da ausência de opções, avaliação indicada também por 

Sousa. “A retomada do movimento sindical por categoria profissional só vem sendo 

instigada pelos assistentes sociais”(DALLARUVERA). Porém, sobre este aspecto já 

nos posicionamos no capítulo anterior, sobre a importância das(os) assistentes 

sociais que buscam novas formas de organização sindical desvendarem posições e 

se situarem a que tipo de estratégias e projeto societário estão se vinculando. Se o 

tipo de organização sindical for desvinculado da análise das estratégias de 

dominação do capital e das tendências estratégicas de fortalecimento do trabalho, 

deixaríamos em segundo plano um elemento importante  que traria implicações nos 

resultados das ações. Em outros termos mais diretos, os riscos de fortalecimento de 

                                                           
83

 “No âmbito mais geral, muitas profissões ‘liberais’ se recusaram a encaminhar essa 

perspectiva de organização por ramo de produção, devido à forte tradição corporativista, 
historicamente consolidada nas demais categorias profissionais” (RAMOS, 2006:167). 
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práticas corporativistas aumentariam substancialmente, podendo comprometer um 

possível salto de qualidade da consciência de classe. Portanto discordamos do 

posicionamento de Dallaruvera que diz: “[...] o mais importante na luta das 

categorias não se limita na forma de organização, mas a transcendência da sua 

consciência profissional para uma verdadeira consciência de classe”. 

Assim como, nesse aspecto, também discordamos de Sousa que, embora 

defenda a sindicalização por ramo, avalia como importante todas as experiências de 

sindicalização 

 

Diante do quadro atual, acredito que se faça necessário que os assistentes 

sociais vivenciem qualquer experiência sindical, mas sempre tensionados 

pela perspectiva maior do sindicalismo por ramo, que nós que a 

defendemos jamais poderemos deixar de dizer. Vivenciar as contradições 

do corporativismo, os limites do mesmo, pode ser um elemento importante 

para retomarmos os avanços da transitoriedade. O que não dá mais é pra 

não viver experiência sindical nenhuma (SOUSA). 

 

Apesar de entendermos que “a existência de um sindicato por categoria 

[não] exprima necessariamente o corporativismo” (ORTIZ). No entanto, é preciso 

cautela ao associarmos, de forma mecânica, sindicatos por categoria à práticas 

corporativistas, pois estaríamos negando um legado importante deixado pela 

organização sindical da categoria para a renovação do serviço social brasileiro, ou 

mesmo, desconsiderando a atuação das entidades profissionais de natureza 

corporativa que na atualidade atuam no sentido de romper com o protecionismo 

profissional (SOUSA). 

O movimento de identificação do corporativismo passa pela direção 

política das entidades e por uma análise da conjuntura em que se insere os sujeitos 

coletivos que contribuem para a construção da história. “Se o processo de extinção 

da ANAS foi resultado de longo e aprofundado debate, o mesmo não ocorreu com a 

criação da FENAS” (BOSCHETTI). Portanto, é importante que se faça uma 

diferenciação dos momentos históricos da organização sindical da categoria, para 

que não se contribua para “o avanço do conservadorismo, também, em nossas 

práticas sindicais. Não podemos retroceder a práticas cada vez mais 
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individualizadoras, fragmentárias” (SANTOS). Como alerta Abramides ao avaliar a 

criação da FENAS.  

 

Essa retomada se deu de forma superestrutural, criando a FENAS em 2000 
com os cinco sindicatos de assistentes sociais que não se extinguiram, 
apesar  da assembleia sindical nacional da ANAS que deliberou pela 
extinção dos sindicatos e da ANAS e a inserção no ramo, inclusive com a 
participação dos sindicatos que permaneceram abertos. Esta votação foi 
unânime. Os sindicatos de categoria nos anos 80 foram retomados na luta, 
no processo vigoroso do sindicalismo classista, de base, autônomo que se 
forjou no processo de ascenso da luta de classes no final dos anos 70. 
Assim apesar de serem sindicatos de categoria responderam às exigências 
históricas de um sindicalismo classista colado nas lutas sociais, foram 
fundamentais na organização dos trabalhadores em serviço público que até 
a Constituição de 88 não podiam ter seus sindicatos. Os sindicatos e Apas 
de assistentes sociais, bem como de médicos e enfermeiros jogaram um 
papel fundamental na luta dos servidores públicos em que 68,2% de nossa 
categoria se insere. A FENAS foi incentivando criação de sindicatos de 
categoria nos estados, com baixa representatividade. 

 

Sobre a mesma questão, Ortiz, Behring e Boschetti acreditam ser a 

estrutura sindical por ramo o melhor tipo de organização no que tange ao suprimento 

das demandas específicas da categoria a partir do fortalecimento das lutas dos 

trabalhadores. Behring considera que “o movimento sindical corporativo é sempre 

frágil, tendo menor poder de pressão, bastando olhar empiricamente a fragilidade da 

incidência desses sindicatos em acordos e lutas coletivas”. Especificamente sobre a 

criação da FENAS, além de apontar estas características que acredita serem 

inerentes ao formato de sindicato corporativo, Behring afirma que  

 

[...]há problemas políticos: uma visão sindical estreita, ao construir uma 
federação nos moldes que foram recusados pela ANAS, anos atrás; há o 
governismo atávico que prejudica sua independência política, condição sine 
qua non para conduzir as lutas; há erros políticos estratégicos decisivos... 
Portanto, o problema não é apenas a questão da estrutura sindical, mas de 
sua direção política. 

 

Ortiz e Boschetti ao analisarem este processo trazem um ponto polêmico 

que agita este debate. Ambas levantam dúvidas sobre o processo de criação da 

FENAS e fazem uma ponderação sobre o que chamamos de retomada do sindicato 

por categoria e sua legitimação pela base. 
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Esse processo, julgado pouco transparente e nada democrático, foi objeto 
de longo, caloroso e polêmico debate durante o X Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, ocorrido no Rio de Janeiro em 2001, com participação 
da própria FENAS. Então, por um lado, há uma crítica ao processo que 
culminou na criação da FENAS, sem debate mais amplo com a categoria 
profissional. Há portanto, uma relativa retomada, já que o número de 
sindicatos e de filiados nos sindicatos existentes é bastante reduzido, o que, 
em minha avaliação, revela que a categoria não está se mobilizando para 
fortalecer o sindicato de corporação (BOSCHETTI). 

 

Ortiz é mais dura em sua análise quando acredita que o momento que a 

categoria vivenciava “havendo necessidades específicas e sem o trânsito para o 

ramo, alguns grupos profissionais decidiram abrir sindicatos, ainda que sem o apoio 

efetivo das bases (alguns com uma boa dose de oportunismo político também)” e faz 

uma crítica à “legislação brasileira que prevê e legitima de certa forma este tipo de 

prática (abertura da estrutura sem base).” 

Ao finalizar, Boschetti traz os rebatimentos desta retomada para dentro da 

categoria, onde ela acredita ser “um afastamento inconteste dos princípios e valores 

defendidos pelo Projeto Ético Político Profissional” e diferente de todas as outras 

lideranças entrevistadas, é direta ao avaliar “ser impossível fortalecer o Sindicato por 

categoria sem fortalecer práticas sindicais corporativas”. 

Os valores e princípios defendidos pelo Projeto Ético Político Profissional 

é exatamente o ponto principal da análise de Santos sobre questão que trata da 

importância da participação das(os) assistentes sociais no movimento sindical. Para 

ela, por sermos uma categoria que contribui com a garantia e conquista dos direitos 

da população, sendo que para isso precisamos propiciar a participação da 

população nos diferentes movimentos sociais e sindicais, como profissionais, 

“participar no movimento sindical é, no mínimo, ser coerente, com uma ação 

profissional que se quer crítica. É ter como concepção de profissão o projeto ético-

político” (SANTOS).  

Sobre diferentes pontos de vista, a maioria dos entrevistados reconhece 

em suas respostas a importância da participação da(o) assistente social no 

movimento sindical como uma forma de fortalecimento da imagem da profissão 

como trabalhador (SOUZA e ORTIZ), “em defesa de melhores condições de 

trabalho, não numa dimensão corporativa e com uma leitura política mais 

ampla”(BEHRING); “posto que o sindicato é um instrumento de luta da classe 
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trabalhadora” (ABRAMIDES); para o fortalecimento dos sujeitos coletivos já que “só 

estes são capazes de romper o individualismo e travar disputas coletivas em nome 

da igualdade de direitos e superação da sociedade de classe” (BOSCHETTI). Neste 

sentido, Behring conclui, “o movimento sindical é um momento fundamental da 

formação da consciência, ainda que não seja o único”. 

Dallaruvera, ao contrário das outras lideranças entrevistadas, prefere 

seguir outro caminho de análise, realizando uma avaliação que relaciona a 

participação da categoria no movimento sindical à formação profissional.  Ela atribui 

à formação profissional a ausência de consciência das(os) assistentes sociais 

quanto a importância de se sindicalizarem e atribui ao espaço acadêmico o atual 

quadro de fragilidade da organização sindical da categoria.  

 

[...] muito pouco se fala no assunto na formação e pior, as vezes de maneira 
deturpada. Alunos que nem sabem o verdadeiro significado da Tese do 
Ramo de Atividade Econômica, mas repetem sem nenhuma análise crítica, 
vez que nem sabem de que estão falando. Pouquíssimos saem da 
universidade conhecendo a história e se preparando para a luta. O que vem 
acontecendo hoje é ,tendo em vista que somente se apresenta as entidades 
CFESS X CRESS, ABEPESS e ENESSO, os ex alunos, militantes da 
ABEPESS ao se formarem procuram se engajar nos CRESS e nas 
Universidades (DALLARUVERA).  

 

A presidente da FENAS realiza o mesmo movimento de análise para 

explicar o baixo índice de sindicalização por parte dos profissionais apesar de 

reconhecer que esta não é uma característica exclusiva do Serviço Social. 

 

A baixa filiação dos trabalhadores aos sindicatos não é um problema 
somente dos assistentes sociais. O contraditório para nós do Serviço Social 
é justamente pela formação teórica que recebemos e não tem reflexo no 
cotidiano dos profissionais. [...] Na minha opinião a questão específica dos 
assistentes sociais se dá pela ausência de informação e educação política 
na formação profissional. Estão confundindo limites de atuação, como por 
exemplo á quem compete a discussão da formação, a fiscalização do 
exercício profissional e a defesa das questões trabalhistas. Nesse embrólio 
costumo dizer que o Serviço Social encontra-se com Crise de Identidade 
(Idem). 

    
No nosso entendimento, parece desproporcional depositar na conta da 

formação profissional todo insucesso da atual organização das(os) assistentes 

sociais. É impossível realizar uma análise descolada do momento vivido atualmente 

pelo movimento sindical como um todo e pelo movimento da classe trabalhadora na 
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sua totalidade. No entanto, concordamos com Dallaruvera que este tema precisa 

estar mais presente no espaço acadêmico e que existe a necessidade de uma 

relação mais próxima entre a academia e os espaços sócio-ocupacionais, rompendo 

com um certo “pedantismo acadêmico” que assombra e enfraquece a perspectiva 

teórica que orienta nossa análise sobre a realidade (social e profissional) que 

concebe a teoria como esforço intelectivo de apropriação da prática e a práxis, um 

momento de realização dessa unidade.  

A acusação de que a formação profissional exclui a FENAS do currículo 

acadêmico, a nosso ver, pode ser explicada pelo grau de legitimação de cada 

entidade pela base. Conforme consta no capítulo anterior, a intensa atividade 

política das entidades profissionais, como o conjunto CFESS/CRESS e a ABPESS, 

parceiras em diversos momentos, rompe com o legalismo e seus limites de atuação, 

tornando-as legitimas no interior da categoria, seja dentro das principais unidades de 

ensino em Serviço Social ou nos espaços sócio-ocupacionais. Soma-se a esta 

característica a parceria do conjunto CFESS/CRESS com entidades ligadas à 

educação, como o ANDES-SN (Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior). Uma parceria que se estabelece por defenderem o mesmo projeto de 

educação pública, o mesmo projeto estratégico para a classe e uma sociedade 

emancipada, livre de todo tipo de exploração e opressão84. 

Outro elemento que contribui para a aproximação entre as Unidades de 

Ensino, o conjunto CFESS/CRESS e a ABEPSS, diz respeito a qualidade – teórica e 

ético-política – dos posicionamentos dessas entidades, formulados publicamente, 

em muitas situações com a colaboração de profissionais da base, que pautam e 

oferecem elementos qualificados para análise da realidade (social e profissional). 

Ao longo da nossa análise da pesquisa já trouxemos elementos que 

tratam da baixa sindicalização das(os) assistentes sociais que iremos de forma 

breve retomar. Antes é importante destacar que sobre este aspecto notamos 

também a existência de um grupo com análises consonantes85, que divergem da 

                                                           
84

 A parceria entre o conjunto CFESS/CRESS e o ANDES-SN foi citada pela assistente social e 

professora da UFJF e também integrante do ANDES-SN, Marina Barbosa, durante o Seminário 
Nacional de Serviço Social e Organização Sindical, organizado pelo CFESS e o CRESS/RJ nos dias 
30 e 31 de outubro de 2012 no Rio de Janeiro, transmitod ao vivo pela internet no sítio do CFESS. 
85

 Este grupo com análises consonantes é formado por Abramides, Behring, Boschetti, Ortiz, 
Santos e Souza.  
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análise de Dallaruvera. Portanto, podemos dizer,  de um modo geral, que as poucas 

filiações de profissionais aos sindicatos são justificadas pelos seguintes motivos: 

inflexão das lutas sindicais a partir dos anos 90 até a atualidade; heterogeinização 

da classe; o giro político da CUT; efeitos da reestruturação produtiva; não 

reconhecimento como parte da classe trabalhadora; desemprego, informalização e 

precarização dos vínculos e condições de trabalho com baixos salários; os inúmeros 

papéis desempenhados pela mulher (já que são maioria na profissão); não adesão 

ao projeto profissional hegemônico da categoria; pouca vivência política e apatia em 

relação à política e a criminalização dos movimentos sociais que gera o medo e a 

repressão, além das investidas e valores neoliberais e pós-modernos que estimulam 

o individualismo e o conservadorismo. 

Behring nos traz uma reflexão que precisa ser inserida nos espaços de 

debate da categoria de forma mais incisiva, no intuito de delimitar a substancial 

diferença entre atuação profissional e militância política. Ela aponta como uma das 

causas do índice reduzido de participação de assistentes sociais nos sindicatos e 

partidos políticos a falsa visão  

 

[...] de que a organização política que temos é suficiente. Talvez seja a 
mesma leitura que leva poucos assistentes sociais a assumirem uma 
filiação partidária. Eu tenho profunda admiração pela organização que 
construímos historicamente, com uma pauta ampla, conectada a 
transformações profundas no país de ordem cultural, política e econômica. 
Mas não podemos prescindir da luta sindical e da formação política e 
perspectiva de totalidade, papel que cabe aos partidos. Mas o fato de 
termos construído esse projeto não assegura automaticamente a inserção 
sindical e partidária (BEHRING). 

 

Na  literatura existente sobre o processo de renovação do Serviço Social 

brasileiro podemos identificar como marco de ruptura com o conservadorismo o III 

CBAS ou Congresso da Virada (1979). Em 1982, no IV CBAS, a categoria se 

mobilizava entorno de questões que visavam fortalecer a luta mais geral dos 

trabalhadores e suprir as demandas imediatas da categoria em busca de melhoria 

das condições de trabalho e fortalecimento da imagem da profissão e do 

pensamento crítico. Aquele momento se fez como um espaço de deliberações 

vinculadas aos interesses da classe trabalhadora, já que naquele contexto as 

entidades sindicais tomaram para si a organização dos principais eventos, 



103 

 

 

 

transformando o congresso em uma grande assembleia,  no qual uma das principais 

decisões para a categoria estava o Salário Mínimo Profissional: dez salários 

mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E CABRAL, 1995:176). Portanto, 

na tentativa de identificarmos entre os momentos pós Congresso da Virada registros 

que apontem os primeiros movimentos em prol das trinta horas semanais, 

perguntamos  aos entrevistados se o IV CBAS (1982) assim poderia ser 

considerado. De forma bem diversificada cada entrevistada(o) apresentou sua 

avaliação. Das sete lideranças que participaram da pesquisa, seis apontam que este 

momento foi um marco em relação a conquista das trinta horas. 

Abramides como participante ativa daquela construção, atribui maior 

importância àquele Congresso, que não se limita a deliberação que buscava piso 

salarial e redução de jornada de trabalho. 

 

O IV CBAS é um marco nas discussões sindicais que posteriormente 
passam, a partir de 1983, a serem tratadas na Assembleia Sindical Nacional 
dos Assistentes Sociais, organizada pela ANAS - Associação Nacional das 
Entidades Sindicais e pré-sindicais da categoria, a nossa Federação 
Sindical livre e autônoma.  O IV CBAS em 1982 é organizado pela 
CENEAS- Comissão Executiva Nacional das Entidades Sindicais e pré-
Sindicais, que foi eleita pela categoria a dirigir os próximos CBAS, após o 
Congresso da Virada, o III CBAS, que se deu sob a direção da CENEAS. 
Daí um Congresso de Transição que coloca a questão sindical 
coletivamente e a partir daí a canaliza corretamente para o Fórum Sindical. 
Por outro lado neste CBAS por iniciativa da CENEAS, esta propõe que o 
próximo CBAS seja organizado por todas as entidades: CFASS/CRAS, 
ABESS e ENESSO, e assim continuam sob a direção da CENEAS, até 
1983, e depois da ANAS até a deliberação de sua extinção para a inserção 
no ramo. A partir de 1995 a Anas se extingue e portanto os CBAS passam a 
ser organizados pelo Conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO. O V 
CBAS em 1985 retoma sua finalidade de debate mais geral da profissão 
organizado pela ANAS, CFAS/CRAS (hoje CFESS/CRESS), ABESS (hoje 
ABEPSS) e ENESSO. 

 

Na mesma perspectiva, Boschetti relembra que neste congresso foi 

redefinido o posicionamento político das entidades profissionais, devido a 

 

[...] todo o acúmulo daquele importante movimento que se forjou na década 
de 70 e provocou uma renovação teórica e política no Serviço Social 
brasileiro. Nesse sentido, foi um marco sim, porque foi o primeiro Congresso 
no contexto da renovação política do Serviço Social e de uma recomposição 
à esquerda das direções das entidades nacionais, como ABESS e CFAS, 
atuais ABEPSS e CFESS (BOSCHETTI). 
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Behring, apesar de reconhecer como um importante momento de luta e 

de lembrar dos momentos em que participou de passeatas no Rio de Janeiro em 

defesa do piso salarial e da redução de jornada, não deixa de lembrar  que “fomos 

derrotados no trâmite dos projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional”. A ex-

presidente da ABPESS lembrou também a dificuldade encontrada para a retomada 

desta pauta de reivindicação da categoria “no contexto de desregulamentação do 

trabalho que se abriu no início dos anos 90”. Somente por volta do ano de 

2007/2008 que se retoma a luta pela redução de jornada, “com novas estratégias e 

com a nossa organização política forte, especialmente o Conjunto CFESS/CRESS” 

(BEHRING). 

Dallaruvera também acredita que o IV CBAS pode ter sido um momento 

importante, já que considera que pela primeira vez a categoria realizou ações 

concretas em busca da redução da jornada de trabalho. Para além do IV CBAS, ela 

realiza uma análise que merece nossa atenção sobre os desdobramentos daquela 

vigorosa ação sindical, através da ANAS, o rumo político dos Congressos que se 

sucederam, e o dever ser da FENAS como entidade que tem o papel de intervir na 

configuração dos espaços de debate da categoria como fez o CENEAS/ANAS nas 

décadas de 70/80. 

 

É de nosso conhecimento que os protagonistas do Congresso da Virada, 
nosso III CBAS foi conduzido pelos dirigentes de ANAS e o movimento 
sindical da categoria. Até então os CONGRESSOS não refletiam nossos 
interesses existindo uma “montagem” burguesa na condução dos eventos. 
Com o Congresso da Virada e colocando LULA na Mesa representando os 
trabalhadores, estávamos dando um novo marco histórico e a inserção de 
luta não só corporativa como a luta de toda classe trabalhadora. Assim a 
partir daí os CONGRESSOS recebiam a direção política da ANAS e não 
pelas Autarquias ou não é verdade? Dessa forma os Congressos tinham um 
outro debate e o que aconteceu com a extinção de ANAS? Os CBAS sendo 
o maior evento da categoria começa um processo de esvaziamento, altos 
preços impedindo a participação maciça da categoria e sem falar no temário 
(DALLARUVERA).  

 

Dallaruvera descreve os fatos decisivos para o giro político da categoria e 

reconhece o papel exercido pela ANAS naquele momento. No entanto, ela se 

mantêm fiel à sua perspectiva de análise ao descolar os movimentos realizados 

pelas(os) assistentes sociais, do movimento de inflexão dos trabalhadores que se 
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distanciam de diversos espaços de debate político86. A entrevistada considera que 

após a extinção da ANAS os CBAS retomam um certo viez elitista, atribuindo como 

causa do esvaziamento deste espaço o elevado valor de inscrição, o formato do 

congresso e os temas abordados. 

 

Se estudarmos desde o VIII realizado em Salvador, veremos que o debate 
sobre sindicato somente aconteceu no horário da noite, nenhuma mesa 
principal. Fomos para o IX CBAS em Goiania, nada se discutiu e nem 
mesmo debater o resultado do Encontro Nacional de Luziânia[...]. Vejamos 
o X CBAS no Rio de Janeiro, a mesa com FENAS e a própria professora 
Abramides foi um verdadeiro “desastre”. Alí ficou claro que não queriam 
discutir o assunto e sim desqualificar falas e entidades com um nítido 
movimento osquestrado. Desrespeitaram inclusive o horário da mesa para 
novamente, vide Salvador, manter um Plenário vazio. O XI CBAS em 
Fortaleza nada se discutiu depois os temários tomavam outro rumo. No XII 
em Curitiba novamente não havia uma mesa de destaque para aprofundar o 
tema. Foi em 2007 no XII CBAS onde havia duas chapas para o CFESS 
que se debateu sobre chapas, depois de uma solicitação formal da chapa 
de oposição [...] (Idem).  

 

A presidente da FENAS considera também que o CBAS abandona temas 

essenciais para a categoria profissional e que seus organizadores orquestram uma 

tentativa de desqualificar o debate sobre organização sindical. Diante de suas 

constatações, Dallaruvera, enxerga na FENAS um instrumento de intervenção nos 

CBAS pós extinção da ANAS. O movimento de análise da representante da 

Federação se baseia numa comparação ahistórica que emparelha entidades 

distintas como sendo essenciais para retomada de debates importantes para a 

categoria, desconsiderando o tempo histórico em que se inserem ANAS e FENAS. 

 

Em 2010 chega o XIII CBAS em Brasília e logo marcaram oficialmente na 
programação um ATO PÚBLICO para 30 horas no dia 5/08/2010, numa 
quinta- feira onde os parlamentares já não estão mais em Brasília. FENAS 
chama um ATO PÚBLICO para dia 3/08/2010 em defesa das 30 horas e a 
organização do CBAS muda a data do ATO PÚBLICO para o dia 3/08/2010. 
É ou não a FENAS mudando a agenda do CBAS? Percebemos com nítida 
convicção que desde 1995 no VIII CBAS os temas de interesse da categoria 
nunca foram pautados nos CBAS seja: Inclusão dos Assistentes Sociais na 
Equipe mínima do PSF, fortalecimento da categoria nos programas da 

                                                           
86

 Este esvaziamento citado por Dallaruvera é passível de questionamento. Por exemplo, no IX 
CBAS (1998), realizado em Goiânia estiveram presentes 2.543 congressistas e 422 trabalhos 
apresentados (CFESS, 1998:7). Ainda que a taxa de inscrição para o CBAS seja elevada, o registro 
de profissionais presentes neste espaço é expressivo se observada a conjuntura política de ascensão 
do neoliberalismo com suas contribuições para a desmobilização política fomentando valores 
individualista e o amoldamento da consciência de classe à ordem do capital. 
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Política de Saúde,Inclusão nas escolas pela Política de Educação, piso 
salarial, condições de trabalho, fortalecimento da categoria nos postos do 
INSS, contratação em cargos genéricos, ensino a distância onde esses 
temas entraram como pauta de debate e estratégias de luta da categoria 
nos CBAS? Nunca (Idem).  

 

É preciso reconhecer, mais uma vez, que a FENAS teve papel importante 

para a retomada do debate sobre organização sindical, prova disto é a elaboração  

de nosso trabalho. Porém,  uma análise cuidadosa  sobre o conteúdo temático dos 

CBAS supõe um estudo apurado da programação de alguns Congressos para 

entendermos se realmente houve negligência da organização com os temas que 

envolvem diretamente o cotidiano profissional. Em uma breve pesquisa na 

programação do IX CBAS (1998) em Goiânia, que teve como tema “Trabalho e 

Projeto Ético-político profissional”, é possível identificar, a presença de temáticas 

essenciais para a categoria. Em específico na saúde tivemos: “Algumas reflexões 

sobre a prática profissional do assistente social na saúde” apresentado por Andréa 

Frossard e Maurílo Matos (CFESS, 1998). E envolvendo a temática condições de 

trabalho e saúde tivemos “Condições de Trabalho: a realidade dos trabalhadores do 

serviço público de saúde” apresentado por Moema A. S. L. De Souza (Idem). O IX 

CBAS em 1998, usado como exemplo, se insere em uma conjuntura política 

totalmente adversa às reflexões que visavam combater a precarização das políticas 

sociais e outras barbaridades impostas pelo governo neoliberal de Fernando 

Henrique Cardoso.  

É compreensível que em um Congresso de grande amplitude, como são 

os CBAS, que haja dispersão devido ao grande número de participantes, e que nem 

todas as temáticas eliminem a sede pelo conhecimento e supram todas as nossas 

expectativas e dúvidas sobre determinadas particularidades do trabalho profissional. 

O que não significa dizer que temas como a atuação da(o) assistente social na área 

da saúde jamais tenham sido abordados nos CBAS. 

Parece-nos importante reconhecer que a estrutura dos Congressos tem 

sido organizada de maneira que mesas e conferências tratem de temas mais amplos 

e transversais que se vinculam à temática “título”, ou geral, do Congresso e nas 

sessões temáticas as particularidades da pesquisa e do trabalho profissional são 

apresentados pela própria categoria. 
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No que se refere a avaliação sobre a organização sindical dos assistentes 

sociais na atualidade, a maioria das(os) entrevistadas(os) avaliou-a como frágil e 

pouco representativa, considerando sua inserção no movimento de refluxo do 

sindicalismo contemporâneo e a defesa da articulação estratégia de organização 

sindical por ramo de atividade.  

Avaliação que consideramos representada na abordagem de Behring,  

 

Acho que a FENAS não pode ser caracterizada como o movimento sindical 
dos assistentes sociais, já que um segmento minoritário da categoria está 
representado por esta nesta organização, até onde conheço. A base sindical 
dos sindicatos que permaneceram ou que foram criados desde meados dos 
anos 90 é pequena e sua incidência em acordos coletivos e lutas é fraca.  
Então eles são uma parte da organização sindical. Muitos e muitas 
assistentes sociais estão em sindicatos gerais. O ANDES tem na cabeça 
uma assistente social e os SINSDPREV, SINDSAUDE, etc, contam com 
assistentes sociais em seus quadros, dentre outros sindicatos. Estamos 
com poucas pesquisas que mostrem efetiva e factualmente isso. 
 
 

Outro aspecto que se relaciona com a legitimidade dos sindicatos da 

categoria e que a nosso ver não pode ser desconsiderado, diz respeito à disputa em 

torno dos valores da anuidade. 

 

Quanto aos sindicatos de assistentes sociais, avalio que a abertura de 
alguns novos sindicatos não é significativa nem representativa da profissão. 
Os sindicatos existentes não divulgam o número de filiados. Só posso falar 
do que conheço e tive oportunidade de acompanhar algumas assembleias 
de abertura de sindicatos e não se via mais de 10 ou 15 presentes. Em 
minha opinião, muitos sindicatos foram abertos com a proposta política 
oportunista de redução de anuidades dos CRESS. Agora que o Estado 
finalmente estabeleceu uma regra para definição da anuidade (o que, no 
caso do Serviço Social, já estava definido na Lei de Regulamentação da 
Profissão, mas era questionado pelos sindicatos), e esta “bandeira” perdeu 
o sentido, poderemos avaliar melhor qual é a legitimidade que eles têm 
junto à categoria. Mas é importante reconhecer que os/as assistentes 
sociais participam de muito espaços políticos de defesa de direitos. Embora 
estes não podem e nem devem ser comparados ao movimento sindical, não 
se pode desconsiderar sua existência como espaço de militância política 
(BEHRING). 

 

Avaliação que confirma a análise realizada por nós ao discutir as 

estratégias de busca por legitimidade no interior da categoria. 

A atuação das Centrais Sindicais também foi objeto de análise das(o) 

entrevistadas(o) e como tendência geral, a maioria das avaliações se aproxima do 

debate que realizamos acerca do giro político das Centrais Sindicais (com destaque 
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para a CUT), que tornaram-se base de apoio do projeto governista ou se 

fragmentaram a partir de interesses político-partidários. 

 

Vejo como um espaço de divisão da classe trabalhadora. Deveríamos ser 
apenas uma única central; pois aglutinaríamos forças na luta política. Mas 
existem as divergências e se pula ou cria-se uma nova central. Com o 
financiamento e/ou repasse do IMPOSTO SINDICAL ficou muito pior; pois 
hoje cada partido político tem sua Central Sindical (DALLARUVERA). 

 

Até este ponto de nossa análise procuramos desvendar o processo de 

construção da organização política e sindical da categoria sobre diferentes pontos 

de vista a partir do posicionamento de lideranças das entidades profissionais e 

sindical. Os elementos trazidos pelas(o) entrevistadas(o) nos permite problematizar, 

as múltiplas determinações, oriundas do debate sobre a organização política e 

sindical da categoria, que incidem sobre a conquista das trinta horas semanais sem 

redução salarial para as(os) assistentes sociais. Torna-se um desafio abordarmos 

um processo que expressa tantas polêmicas, embates políticos e disputa de projetos 

por diversas mediações. O desafio se amplia ao considerarmos que a conquista da 

Lei de 30horas semanais é um fato recente na história do Serviço Social, e seus 

desdobramentos brotam a todo instante trazendo novos elementos de análise. Esta 

é nossa proposta para o próximo item. A partir das considerações das lideranças 

entrevistadas, tentar desvelar o caminho da conquista. 

 

 

4.1.2 – A caminho da conquista: análise sobre o processo de conquista das 30 

horas semanais. 

 

 

Antes de iniciarmos as análises das respostas precisamos retomar o 

caráter de historicidade que procuramos assegurar em nossa perspectiva de análise. 

Conforme nos alertou Boschetti, a história é um processo vivo, pulsante, não tem 

conclusão e constrói o presente e o futuro a partir de uma “hemorragia de sentidos”. 

Portanto, não temos a pretensão de esgotar todas as possibilidades de 

entendimento sobre este processo na sua totalidade. Nossa intenção é, a partir do 
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depoimento das(os) entrevistadas(os), apontar algumas considerações e reflexões 

que vão contribuir para que um dia possamos ter clareza maior sobre o que foi a 

conquista das 30 horas.  

Sabemos que a luta pelas trinta horas semanais para as(os) assistentes 

sociais fez parte da agenda política da categoria nos anos de 1980, tendo como 

marco de organização estratégica o IV CBAS no ano de 1982, com a deliberação de 

uma proposta que estipulava piso salarial e redução da jornada de trabalho. No 

entanto, no contexto geral das lutas dos trabalhadores o que se viu foi o influxo e 

perda da capacidade de mobilização, devido a uma gama de fatores conjunturais 

que discutimos nos capítulos anteriores. Foram aproximadamente três décadas para 

que a bandeira das trinta horas ressurgisse como uma das prioridades de luta para a 

categoria e suas principais entidades representativas. Somente em 2007/2008 a 

categoria conseguiu avançar no trâmite legal com um Projeto de Lei, conhecido 

como o PL 30 horas. Sobre este aparente vácuo histórico, questionamos nossas(o) 

entrevistadas(o), na tentativa de entendermos que razões impediram a manutenção 

desta luta na última década do século 20 e início do século 21. 

Behring, antes de tudo, relembra que “outras lutas tão fundamentais 

quanto essa estiveram em curso entre o início dos anos 90 e 2008”, no entanto, 

completa, “sofremos uma derrota nos anos 80 e início dos 90 e depois veio a maré 

neoliberal, com a desregulamentação do trabalho como mote. Foi um longo período 

de isolamento deste tipo de luta, com vários projetos engavetados”. Para explicar 

este período de isolamento, Boschetti realiza um breve resgate histórico que vale 

destacar, 

 

A derrota política imposta ao PT e à candidatura Lula em 1989 abriu o 
caminho para a invasão neoliberal no Brasil. A década de 90 foi de 
hegemonia neoliberal, a Câmara dos deputados se tornou majoritariamente 
conservadora e arquivou o Projeto de Lei, e a própria autora do PL não foi 
reeleita. Instituiu-se era das “contra-reformas” destruidoras dos direitos e da 
fragilização dos movimentos sociais. Desde o início da década de 2000, 
ainda em contexto de hegemonia neoliberal, muitas forças de esquerda 
aderiram ao projeto neoliberal e se negaram a assumir pautas favoráveis 
aos trabalhadores no âmbito do próprio legislativo. Nesse contexto, o 
debate sobre organização sindical foi retomado pelo CFESS, que organizou 
discussões, reflexões e acumulou forças para buscar novamente 
articulações com a esquerda no legislativo, o que só foi viabilizado a partir 
de 2007, com apresentação de um novo PL específico sobre 
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estabelecimento da jornada de trabalho semanal em 30 horas, que veio a 
ser aprovado e sancionado em 2010 (BOSCHETTI). 

 

No sentido contrário aos outros participantes da pesquisa, Dallaruvera 

nega que esta bandeira estivesse desarvorada e afirma categoricamente que esta 

luta estava sendo realizada pelo movimento sindical da categoria desde 1995. 

 

Claro que não foi no ano de 2008. Em 1995 nós do movimento sindical 
realizamos o I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PISO SALARIAL, CARGA 
HORÁRIA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 
AQUI NO RIO DE JANEIRO. E em 1998 realizamos o II SEMINÁRIO 
NACIONAL. Em 1996 a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social/ CUT  lançou a Campanha “30 HORAS É O LIMITE: Mais 
Emprego, Mais Saúde Para TODOS” Essa Campanha foi e é para 
TODOS(AS) trabalhadores do ramo da seguridade social [...] 
(DALLARUVERA). 

 

Cabe-nos problematizar a partir dos apontamentos de Dallaruvera, que 

tipo de luta em prol das 30 horas é esta que não extrapolou os limites do movimento 

sindical da categoria e não ganhou visibilidade no interior da própria categoria. No 

nosso entendimento, este movimento da FENAS expressa particularidades da 

fragilidade contemporânea do movimento sindical brasileiro em sua totalidade, como 

a pouca capacidade de mobilização dos trabalhadores, mesmo quando as bandeiras 

se referem a questões que envolvem diretamente ganhos nas condições de 

trabalho, e falta de legitimidade destas organizações no interior das categorias que 

representam. Esta análise é extensiva às principais organizações sindicais deste 

país, sejam elas construídas a partir da área de intervenção (por ramo) ou de 

formação (categoria profissional). Conforme já debatemos nos capítulos anteriores, 

após os sucessivos ataques do capital, as diversas transformações no mundo do 

trabalho e substancial contribuição das principais centrais sindicais que se 

“endireitaram”, o movimento sindical brasileiro não conseguiu ainda se reerguer, já 

que mantém em sua estrutura legal as amarras getulistas, nos moldes dos 

sindicatos oficiais do Estado Novo. 

Especificamente no caso da luta pela redução da jornada de trabalho 

das(os) assistentes sociais criou-se a necessidade de intervenção direta de um outro 

sujeito coletivo para avançar numa luta que é histórica do movimento sindical. Fato 

que Dallaruvera reconhece, ainda que de forma diferenciada das outras lideranças, 
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revelando inclusive uma interpretação que imputa um caráter contraditório na 

adesão à luta pelas trinta horas, por parte das entidades profissionais: “Em 2008 que 

o Conjunto CFESS/CRESS entrou na luta sim, pela aprovação do PL das 30 horas, 

mas não numa luta em defesa da nossa jornada; pois era considerada uma luta 

corporativista”. 

Ao analisarmos as contribuições das(o) entrevistadas(o) à elucidação de 

nosso objeto de pesquisa é possível identificar um aspecto majoritário nas 

respostas: a participação fundamental do conjunto CFESS/CRESS em parceira com 

a ABPESS e a ENESSO nesta conquista.  

“Mas por que o CFESS?”(SOUSA). O próprio Sousa responde sua 

pergunta: “Por justamente o conjunto CFESS/CRESS ter se tornado referência para 

a categoria, dada toda a politização que essas entidades vivenciaram no processo 

de renovação crítica da profissão.”  

Das sete lideranças entrevistadas, cinco exaltam a participação do 

conjunto CFESS/CRESS neste processo. A nosso ver, este protagonismo é 

justificado pela agenda política e pelo forte grau de legitimidade junto à base. Porém, 

para isto foi preciso que a entidade profissional se consolidasse politicamente e 

elaborasse estratégias de luta para assumir a campanha pelas 30 horas semanais, 

como a vigorosa articulação política entre os parlamentares. Vale ressaltar que a 

luta não se fez no interior das entidades, ela pertence a categoria, que autorizou o 

CFESS a desempenhar um papel fundamental que a princípio não lhe cabia. 

 

Se a natureza do conjunto é a orientação e a fiscalização do exercício 
profissional, a categoria pressiona cada vez mais o conjunto para responder 
a demandas que podemos qualificar como sindicais, mas que não deixam 
de ser corporativas. Existem momentos em que essas demandas se 
encontram com as funções do conjunto CFESS/CRESS. Sem condições de 
trabalho, sem saúde do trabalhador assistente social, sem salário digno, 
sem valorização da profissão, o serviço prestado à população tende a ser 
de qualidade inferior (SOUSA).  

 

Mantendo a coerência com nossa análise teórica, podemos afirmar que 

uma entidade como o CFESS só se legitima porque se faz presente junto das(os) 

profissionais e que em um movimento de interação constante entre a base  e o 

Conselho foi sendo construído pela própria categoria como expressão do 
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pensamento hegemônico forjado na processualidade histórica, em meio a uma tensa 

e permanente disputa de projetos profissionais e societários. 

Por envolver diretamente as minúcias deste processo e trazer à luz as 

principais polêmicas do embate entre o Conjunto CFESS/CRESS e a FENAS na luta 

pelas 30 horas, esta questão87 foi considerada por Sousa uma das mais complexas, 

explicitando porque pensa assim:  

 

As disputas com a FENAS e a necessidade de aprofundar a legitimidade do 
conjunto CFESS/CRESS no seio da categoria me parecem também terem 
sido decisivas, tendo em vista que, em 2007, a FENAS disputou a direção 
do CFESS e de alguns CRESS’s do país [...] (SOUSA). 

 

Um aspecto que consideramos intrigante na medida em que fomos nos 

apropriando das considerações dos entrevistados,  é o surgimento explícito das 

polêmicas e divergências entre as Entidades e o modo como as análises e posições 

das(os) entrevistadas(os) expressam o posicionamento das Entidades pelas quais 

sentem-se representados. Como analisa Abramides: “[...] se o Conjunto 

CFESS/CRESS não chamasse para si esta luta da categoria, a FENAS não a 

impulsionaria, posto que se contrapôs a ela”. 

Do mesmo modo, Dallaruvera faz seu relato para explicar o 

posicionamento da FENAS contra o PLC 152/2008 no momento que este iria ser 

analisado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. 

 

Já viram sindicalista ser contra a diminuição da jornada de trabalho? 
Éramos contra sim o texto como estava, defendíamos alteração do texto, 
mesmo que viesse atrasar a votação, mas o CFESS defendia aprovação 
imediata, com o texto original, mesmo reconhecendo que não atenderíamos 
toda a categoria. A  resposta está aí onde estamos enfrentando grandes 
dificuldades no setor público (DALLARUVERA). 

 

Não temos a pretensão de esgotar este intenso debate e muito menos 

definirmos a partir destas exposições controversas quem nos convence melhor. 

Menos ainda, temos a intenção de apontarmos qual entidade deve levar os créditos 

pela conquista das trinta horas semanais. Isto porque já sabemos, a partir da nossa 

                                                           
87
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análise teórica, que ela pertence às(aos) assistentes sociais de todo o Brasil. No 

entanto, conforme já fizemos em outros momentos, cabe-nos o esforço de 

apreensão do significado da atuação dos sujeitos coletivos na processualidade 

histórica  e o posicionamento diante da realidade. 

O que identificamos é que há uma disputa política entre as entidades em 

torno da condução do processo de aprovação do PL 30 horas. Parece-nos que não 

exatamente pelo protagonismo que, a nosso ver, é reconhecido como sendo do 

conjunto CFESS/CRESS por todos os entrevistados, inclusive pela presidente da 

FENAS, que considera, nesse reconhecimento, que houve uma invasão do espaço 

sindical que pertencia à Federação. 

 

Entendemos ser uma luta eminentemente sindical e já que nunca ajudaram, 
deveriam ter deixado seguir nossos rumos, mas o propósito de desqualificar 
outra entidade/FENAS e mostrar poder de força foi superior aos interesses 
da categoria. Caso a atitude fosse de realmente somar forças , todos são 
muito bem vindos afinal temos o entendimento ser uma luta de todos nós / 
classe trabalhadora e não das entidades. Vejam a Enfermagem e 
Psicologia, estão todas as entidades juntas, construíram textos, mudaram 
redação juntos, realizam ATOS juntos e nós Assistentes Sociais? Fica aqui 
uma reflexão (DALLARUVERA). 

 

Assim, se não é o protagonismo que é questionado, a disputa política é 

revelada em torno do alcance da avaliação estratégica do melhor momento para 

aprovação da Lei e de seu texto. A análise acima de Dallaruvera, indica esse 

elemento. 

As considerações de Behring também apontam para esse elemento de 

disputa, 

 

Portanto, o problema não é apenas a questão da estrutura sindical, mas de 
sua direção política. Na luta pelas 30 horas, ao invés de constituirmos uma 
frente de luta, a FENAS foi contra o projeto. Com outra direção política, 
mesmo divergindo sobre a estrutura sindical, poderia se constituir uma 
frente em torno de questões específicas da categoria. Felizmente, apesar 
da FENAS, conquistamos as 30 horas. 

 

Observa-se assim, que a impossibilidade de construção de uma “frente 

comum de luta”, passa pela divergência da direção política entre o conjunto 

CFESS/CRESS e a FENAS. O que pretendemos é chamar atenção para o fato de 

que as possibilidades de parceria política neste caso não se colocaram apenas pela 
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divergência em torno do texto ou do momento oportuno de sua aprovação, mas 

efetivamente pela divergência de posicionamento político. Tanto que no Seminário 

Nacional sobre Organização Sindical e Serviço Social, realizado em outubro de 

2012, na fala de Marina Barbosa, ela explicita claramente os parâmetros e princípios 

que orientam parcerias entre Entidades:  

 

[...] parceria só se dá entre iguais […], parceria entre sindicato e associação 
do patronato, não é possível parceria, porque somos diferentes […] e por 
isso compreendermos que discutir organização sindical pressupõe 
concepção sindical, e isso envolve forma e conteúdo, envolve projeto e 
como vamos construir esse projeto […] o debate sobre a organização 
sindical precisa recuperar e entender o projeto estratégico sim, precisa 
recuperar a concepção de que o sindicato é o lugar de brigar pelo imediato 
e construir mediações pra seguir a luta estratégica de emancipação da 
classe. 

 

Além disso, confirmando nossa discussão acerca da importância do papel 

político das entidades profissionais – tomadas no sentido amplo da política –, há 

entre a maioria dos entrevistados o reconhecimento de que o CFESS/CRESS foi o 

sujeito coletivo que conduziu o processo de conquista das 30 horas. 

Análise que é recuperada por Boschetti ao situar a atuação do conjunto 

nesse processo de luta, 

 

Avalio que o Conjunto CFESS/CRESS foi exemplar na direção e condução 
desse belo processo que culminou no estabelecimento das 30 horas 
semanais para assistentes sociais. Fez análises de conjunturas precisas e 
que asseguraram a direção do processo, pois quem acerta na análise, 
acerta nas estratégias; aliou-se aos movimentos sociais e conseguiu apoios 
estratégicos, para além da ABEPSS e da ENESSO; debateu o significado 
político do PL amplamente, obtendo uma sólida base de apoio junto à 
categoria profissional; soube criar fatos e espaços de pressão junto ao 
Congresso, tanto nas audiências nas Comissões, como junto a 
parlamentares especificamente; conseguiu mobilizar os/as profissionais 
para acompanhar estas audiências e mostrar força junto ao legislativo; e 
buscou apoio à aprovação no âmbito do Poder Executivo, não se furtando 
de buscar todos os apoios possíveis, sem flexibilizar as estratégias de luta 
coletiva. Escrevendo assim, sinteticamente, pode parecer que foi fácil, mas 
não foi. Foram muitos dias e horas de reflexões, análises, debates, dúvidas, 
tomadas de decisões, sempre coletivas e calçadas na convicção de que a 
luta valia a pena e estava na direção certa. 
 

A alegação inicial da FENAS de que a insistência do CFESS/CRESS pela 

aprovação do PL teria sido precipitada, pois a formulação textual da Lei não 

permitiria sua universalização em face da diversidade de vínculos trabalhistas 
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existentes no mercado formal de trabalho (CLT, funcionalismo público), parece-nos 

equivocada no sentido teórico e político. Primeiro, porque o empregador (público ou 

privado) resistirá a implementação da Lei, independentemente da formulação 

textual, uma vez que a mesma impõe limites à exploração do trabalho. Segundo, 

porque do ponto de vista teórico-político, temos consciência de que a existência da 

Lei não resulta de forma mecânica e imediata na efetivação de direitos. Portanto, a 

existência da Lei contribui para intensificar a luta que não termina com sua 

homologação. Do mesmo modo, seu reconhecimento por parcela dos empregadores 

gera isonomia o que, põe por terra a ideia de que o termo contrato de trabalho usado 

na Lei restringiria sua aplicação aos vínculos trabalhistas regulados pela CLT no 

mercado privado. 

Com relação à desvinculação da redução da jornada de trabalho da luta 

pela implantação de piso salarial para a categoria, a maioria das(os) 

entrevistadas(os) considera-a estratégica. No entanto, a dirigente da FENAS atribui 

essa iniciativa à atuação direta das entidades sindicais, inclusive da Federação, 

  

Com certeza. Tínhamos o PL da Cristina Tavares, vetado pelo então 
Senador José Sarney; desmembramos para que pudêssemos ter ganhos 
reais. Inclusive esse debate foi realizado nos anos de 1995 e 1998 na 
ocasião do Seminário Nacional sem a participação de nenhuma entidade da 
categoria, éramos somente nós sindicalistas. Seria praticamente impossível 
votar tudo junto, os interesses no Congresso Nacional são dificílimos. Nosso 
projeto que trata de condições de trabalho já não é mais o original, sofreu 
alteração para atender ao pleito de vários deputados alegando que o estado 
não conseguiria cumprir e nem alguns municípios. Nossos PLs de PISO 
SALARIAL, Contratação e Condições de Trabalho estão nesse momento 
com a deputada Alice Portugal. Todos são frutos de debates Nacional entre 
o movimento sindical da categoria. 

 

Abramides considera que não foi efetivamente uma deliberação da 

categoria, mas “sim um desmembramento do próprio processo do legislativo, posto 

que o nosso projeto original foi vetado por Sarney em 1986”. 

Os demais entrevistados consideram que foi uma estratégia acertada e de 

um modo geral, identificam o papel das entidades profissionais no acompanhamento 

da luta pela implementação do piso salarial. “Agora o CFESS vem acompanhando o 

debate do piso (salarial) no Congresso Nacional. A luta continua” (BEHRING). 

Na nossa avaliação o saldo do debate teórico-político sobre o processo 

de conquista das 30 horas para os assistentes sociais brasileiros aponta para um 
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campo de disputa que envolve concepções, posicionamentos políticos e análises 

divergentes entre o conjunto CFESS/CRESS e a FENAS. Um campo de disputa que 

se explicita em torno do PL 30 horas, mas, como procuramos problematizar, não se 

esgota na particularidade dessa luta. Do mesmo modo, as análises das lideranças 

vinculadas às entidades que historicamente conquistaram a hegemonia política no 

interior da categoria profissional se aproximaram das inferências que realizamos 

sobre a organização sindical da classe trabalhadora, dos assistentes sociais e da 

importância da atuação política da profissão. 

 

 

4.1.3 – Projeto de formação profissional e organização sindincal. 

 

 

Com o objetivo de situar a discussão sobre organização sindical das(os) 

assistentes sociais no âmbito da formação profissional, solicitamos das(o) 

entrevistadas(o) uma análise a respeito dos limites e contribuições nesse processo 

para a reaproximação da categoria aos movimentos sociais, em especial ao 

movimento sindical.  

Na mesma direção, tendo em vista a ampla visibilidade política da posição 

do conjunto CFESS/CRESS acerca do ensino de graduação à distância no serviço 

social e sua crítica ao sucateamento da formação que essa modalidade de ensino 

representa, achamos pertinente conhecer a posição da FENAS a esse respeito. 

Assim, os limites e contribuições da formação profissional para a 

organização política (e sindical) dos assistentes sociais e os riscos de sucateamento 

dessa formação colocados pela EAD, foram tratados neste trabalho como parte de 

uma mesma processualidade. 

Há uma riqueza de interpretações nas formulações das(o) 

entrevistadas(o), especialmente pelo reconhecimento por parte da maioria de que os 

fundamentos do projeto ético-político profissional, expressos nas diretrizes 

curriculares, oferecem os princípios e pressupostos para uma formação crítica, 

comprometida e de qualidade. Assim, a formação profissional teria uma papel 

central na constituição de uma consciência ético-política que contribuiria tanto para a 
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organização política das(os) assistentes sociais quanto para a aproximação do 

trabalho profissional ao movimento mais geral da luta dos trabalhadores 

(movimentos sociais, sindicais, partidos). 

Os limites foram analisados de forma diferenciada pelos entrevistados, a 

maioria considera que os mesmos devem ser compreendidos na totalidade histórica, 

ou seja, que não se referem exclusivamente ao projeto de formação, mas aos 

constrangimentos que o projeto profissional enfrenta no interior da ordem burguesa 

por ter uma direção social estratégica que aponta para a luta pela emancipação 

humana. Além disso, o projeto de formação também é ameaçado pelo sucateamento 

do ensino e pelas condições de precarização do trabalho. 

Outro elemento importante indicado por Behring, diz respeito à 

perspectiva de não idealização da formação, já que “a formação profissional não 

gera necessariamente consciência política... [que passa por inúmeras mediações] 

Os processos de formação da consciência têm a ver com as lutas sociais”. 

No entanto, sobre esse aspecto dois entrevistados apresentam posições 

diferentes. 

 

Penso que a ABEPSS deva repensar o conteúdo sobre as disciplinas de 
Trabalho e Processo de Trabalho, vez que a formação de nossa consciência 
política não deva estar dissociada da nossa consciência política SINDICAL 
e de classe. (DALLARUVERA) 

 

Posição que aparece em outros momentos quando a entrevistada imputa 

à formação a responsabilidade sobre ausência de organização sindical da categoria, 

como discutimos anteriormente. 

Na avaliação de Sousa, no âmbito da formação há uma ausência sobre a 

organização sindical das(os) assistentes sociais. 

 

O silêncio que os cursos de Serviço Social fazem sobre a história da 
organização sindical dos assistentes sociais. Já alertamos a ABEPSS pra 
isso. Essa história de que o debate “acabou” é de um autoritarismo sem 
igual. O debate não acaba, e sim, decisões são tomadas. A existência 
factual da FENAS é a prova disso. Falamos da classe trabalhadora, da sua 
história de organização e lutas, que por vezes reproduz a visão de que o 
trabalhador “é o outro”, tão característico da história da profissão. A história 
da organização sindical dos assistentes sociais, as polêmicas hoje 
instauradas, dizer que a FENAS existe (mesmo a maioria não querendo que 
ela existisse), que existem mesas de negociação que envolvem o trabalho 
do Serviço Social, isso tudo precisa ser conteúdo dos cursos de Serviço 
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Social. Caso contrário, a dimensão político-organizativa dos assistentes 

sociais na condição de trabalhadores continuará sempre no abstrato. 
 

O que é substancial em todas as análises, mesmo considerando as 

discordâncias, é que a formação crítica (de qualidade) desempenha um papel 

central para assegurar um determinado perfil profissional, capaz de realizar análises 

teoricamente fundamentadas e críticas sobre a realidade (social e profissional) e 

comprometidas eticamente. No entanto, a nosso ver, a perspectiva que orienta o 

projeto profissional também exige uma apropriação teórico-crítica sobre as 

mediações concretas que incidem sobre a formação, que dizem respeito às 

condições de trabalho, do ensino, da pesquisa, da extensão, da inserção sócio-

cultural do corpo docente e discente e nas formas diversificadas de organização e 

desenvolvimento dos conteúdos que as diretrizes curriculares indicam. 

As(os) entrevistadas(os) afirmaram desconhecer a posição da FENAS 

sobre o EAD em serviço social, ou indicaram que esse posicionamento deveria ser 

feito pela própria Federação. A esse respeito, a presidente da FENAS, apresenta a 

seguinte consideração. 

 

Sempre teve posição. Inclusive foi a primeira entidade a expor contrária a 
graduação à distância e no mesmo período as demais entidades discutiam 
se lutaríamos ou não pelo exame de proficiência. Fomos a única entidade a 
apresentar no Encontro CFESS/CRESS que deveríamos alterar nossa Lei 
de Regulamentação da profissão e incluir “GRADUAÇÃO PRESENCIAL”. 
Mas quando levamos nossa proposta através do companheiro Agostinho do 
Pará, desvirtuaram nossa proposta alegando que queríamos 
DESREGULAMENTAR A PROFISSÃO. Naquele momento nenhuma turma 
havia se formado. A Psicologia para se abri um curso precisa passar pela 
aprovação do Conselho Nacional de Saúde, onde realmente está a força da 
nossa entidade se tem assento a anos e nada fez? Quando se iniciou o 
debate e se chamou a categoria para a luta? Nota de Repúdio, contrária não 
significa ação contundente para frear a banalização da graduação. Hoje é 
realidade e somos contra qualquer campanha que venha afetar diretamente 
os alunos; pois algo deveria ter sido feito antes de se formarem.Não foi visto 
ações que conseguíssemos impedir tamanha prática de desvalorização da 
profissão. Existe uma frase que cabe bem nesse caso; “NÃO É NOS 
DISCURSOS, MAS NAS AÇÕES ONDE SE MOSTRAM AS VERDADEIRAS 
VANGUARDAS REVOLUCIONÁRIAS” LÊNIN (DALLARUVERA). 
 

Em nossa pesquisa não encontramos nos documentos oficiais ou na 

página da FENAS nenhuma posição a respeito do EAD, a não ser o indicativo de 
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que era preciso estabelecer um “diálogo com as universidades e alunos do curso à 

distância” (FENAS, Carta de Belém:200888). 

O debate que procuramos estabelecer entre formação profissional e 

organização política (e sindical) das(os) assistentes sociais procurou não idealizar a 

formação, contextualizando-a no movimento mais amplo da realidade. Do mesmo 

modo, reconhecemos a importância do papel das Unidades de Ensino para 

promover e intensificar o debate histórico sobre essa organização, tendo em vista os 

princípios e diretrizes do projeto profissional. No que se refere ao posicionamento 

das entidades sobre o ensino de EAD, consideramos que trata-se de uma 

responsabilidade teórico-política das entidades que representam a categoria 

profissional, pois tal posicionamento tem relação com a defesa do projeto 

hegemônico do serviço social brasileiro. 
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 A Carta de Belém é parte do Boletim Informativo da FENAS elaborado após o II Encontro 
Nacional dos Assistentes Sociais na Política de Assistência Social, realizado em novembro de 2008 
em Belém do Pará. O documento informa que as(os) profissionais presentes elegeram “12 pontos 
que consideram importantes para o debate da Federação Nacional dos Assistentes Sociais nos 
espaços públicos, acadêmicos, sindicais e políticos” (www.fenas.org.br, acesso em 12 de outubro de 
2012). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Neste trabalho realizamos um resgate histórico da relação do Serviço 

Social com o movimento de organização de luta dos trabalhadores, por considerar 

que a perspectiva de historicidade é fundamental para romper com visões parciais e 

endógenas sobre as formas de organização política e sindical das(os) assistentes 

sociais. Partimos da concepção teórico-crítica que reconhece a(o) assistente social 

como partícipe da classe trabalhadora, procuramos demonstrar que as 

particularidades das formas de organização política e sindical do serviço social 

brasileiro são expressões de um movimento real da própria classe, o que torna 

impossível a realização de uma análise deste processo descolada da totalidade 

histórica. Portanto, um dos eixos de nossa análise foi tentar demonstrar o 

movimento da consciência de classe como expressão do movimento da própria 

classe que encontra diversas “mediações que se expressam em diferentes formas 

em constante mutação” (IASI, 2006:16). Assim, ao identificar a existência de uma 

dada disputa de consciência política e sindical no interior da categoria,  

reconhecemos que só é possível entendê-la como expressão do movimento real da 

própria classe, que se articula a partir de suas estratégias de luta contra as formas 

de dominação do capital. As respostas do capital à sua crise estrutural dos anos 70 

do século passado, provoca mudanças expressivas no mundo do trabalho em escala 

global e, portanto, altera o movimento da classe e produz formas particulares de 

consciência.  

A partir destas referências teóricas  procuramos apreender  as formas de 

organização política e sindical do Serviço Social brasileiro na sua processualidade 

histórica, no seu movimento real que revelou um campo de disputas.   

Procuramos identificar o significado da atuação política das entidades 

profissionais, desvelando sua relação com a defesa dos interesses da classe 

trabalhadora e sua base de legitimidade. Analisamos que a qualidade dessa atuação 

é sustentada por uma base de legitimidade no interior da categoria profissional, ao 

mesmo tempo em que tal legitimidade, de forma dialética, é assegurada por uma 
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competência teórica e política. Nossos estudos indicam que quanto mais legitimada 

for a entidade, mais qualificada será sua atuação.  

Na nossa avaliação, existe um fator importante que determina a escolha 

da categoria pela entidade que melhor a represente:  a autonomia das(os) 

assistentes sociais para avaliar  a atuação de cada entidade, escolhendo qual está 

autorizada a representar o Serviço Social brasileiro nos mais diversos espaços de 

disputa. Vimos que foi exatamente isso que ocorreu no  Congresso da Virada, 

momento no qual a categoria negou a representação do CFAS/CRAS e exigiu que a 

entidade acompanhasse o giro político de ruptura com o conservadorismo 

profissional, assegurando legitimidade às entidades sindicais para condução 

daquele Congresso e de seus desdobramentos. Ao se apropriar do movimento 

dialético da história, identificamos o refluxo das lutas dos trabalhadores, o retrocesso 

e o giro político de diversas entidades sindicais, que em outros tempos defendiam o 

projeto estratégico de uma sociedade emancipada. Elementos que indicam a 

necessidade urgente de construção de novas formas de organização de luta para a 

classe trabalhadora. 

No entanto, com a necessidade imediata das lutas, construídas no 

presente por diversas mediações a partir do movimento de amoldamento da 

consciência de classe, que se expressa (não só, mas também) na perda da 

combatividade das organizações sindicais, outras entidades são chamadas a 

assumir o papel político de resistência e luta contra a barbárie imposta pela 

sociabilidade burguesa. É neste movimento que identificamos o protagonismo do 

conjunto CFESS/CRESS frente às lutas particulares do Serviço Social com direção 

política de fortalecimento das demandas mais gerais da classe trabalhadora. 

Neste sentido, a luta pela redução da jornada de trabalho das(os) 

assistentes sociais em todo país, é considerada neste trabalho como momento 

emblemático deste protagonismo. A articulação política da entidade em diversas 

frentes de atuação, rompeu com os limites do legalismo e contribuiu 

substancialmente para que a categoria fosse para as ruas exigir seus direitos  pela 

melhoria das condições de trabalho e dos serviços prestadas à população.  

Vimos  que esta luta, embora a princípio revelasse um caráter sindical,  

na verdade pertenceu e ainda pertence a um processo político mais amplo, cuja  
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agenda  se vincula intimamente à luta mais geral dos trabalhadores. Agenda política 

que parte do reconhecimento da inserção desta profissão no interior da luta de 

classes e indica uma atuação política que assegure o compromisso da categoria 

com a defesa e conquista de direitos e uma imagem social da profissão nesta 

direção.  

A categoria, a partir das ações do conjunto CFESS/CRESS, se posicionou 

politicamente contra a super exploração do trabalho ao defender uma luta que atinge 

diretamente os interesses de acumulação capitalista. Esta conquista desencadeou 

uma reação das entidades que hoje são aliadas do capital, como a CNS que entrou 

com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 4468) utilizando argumentos 

estritamente econômicos defendendo “a manutenção dos lucros dessas instituições 

pela exploração da força de trabalho, cada vez maior e mais intensa. [Uma defesa] 

[...] direta, explícita e brutal de subsunção do trabalho ao capital” (CFESS, 2010).  

Nossas análises sobre o processo de conquista das 30 horas indicam que 

o campo de disputa que se explicita entre alguns segmentos da categoria não se 

reduz a esta luta.  A luta pela redução da jornada de trabalho revela  disputas no 

interior da categoria entre concepções diferentes de profissão e de atuação política. 

Traz para os espaços de debate da categoria projetos distintos de sociedade e, 

principalmente, diferentes concepções e estratégias de organização sindical.Nossa 

análise constata a importância para o Serviço Social do debate coletivo e da 

radicalidade democrática para indicar a que tipo de organização sindical a categoria 

deve se vincular. A estratégia de ampliar o debate e construir reflexões profundas 

sobre o tema, dará uma contribuição substancial para esta decisão que deve partir 

da base da categoria, assumindo e desvendando posições, na busca pela melhor 

forma de organização que, a nosso ver, deve se vincular às lutas mais caras para a 

classe trabalhadora em busca de uma sociedade livre de qualquer tipo de 

exploração e opressão. Ou seja, nossas reflexões apontam preocupações em 

relação aos rumos que a categoria deve dar à sua organização sindical, que, no 

nosso entendimento, envolve forma e conteúdo.  

A certeza da necessidade desta vinculação com a classe trabalhadora em 

busca de uma sociedade emancipada é balizada pelos princípios e fundamentos do 

projeto ético-político hegemônico do Serviço Social brasileiro, que, entre outras 
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frentes de luta, indica como necessidade de primeira ordem a universalização dos 

direitos conquistados, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas 

semanais aos(as) assistentes sociais. 

Nossa conquista tem futuro incerto se considerarmos as formas de 

resistência das organizações que defendem os interesses do capital  de implementar 

a Lei nos espaços sócio-ocupacionais. Por isso nos alerta Granemann: “Ou 

estendemos nossa luta juntamente com outros ramos de produção ou não teremos 

capacidade para manutenção dos nossos direitos” (informação verbal)89. 

Em nossa pesquisa qualitativa, identificamos várias mediações entre o 

debate teórico sobre o movimento histórico de organização política e sindical das(os) 

assistentes sociais e as avaliações realizadas por nossos(as) entrevistados(as).  A 

rica contribuição das lideranças entrevistadas nesta pesquisa - sujeitos vinculados  

às entidades que protagonizam os embates no interior da categoria – permitiu 

adensar o debate teórico e o resgate histórico que realizamos sobre a organização 

política e sindical das(os) assistentes sociais e o processo de conquista das 30 

horas. 

A análise das entrevistas permitiu reforçar nossa convicção sobre a 

importância da  formação profissional para a construção de uma consciência política 

crítica entre as(os) assistentes sociais e fortalecer suas estratégias de organização 

política e sindical. Nossa análise  indica que a perspectiva  crítica  do projeto de 

formação profissional supõe consolidar e ampliar, no âmbito das unidades 

acadêmicas, o debate sobre a organização dos trabalhadores e da própria categoria.  

Portanto, podemos concluir nossa exposição com uma reflexão 

provocativa que tem relação com a perspectiva teórica que orientou as análises 

formuladas nesse trabalho. A Lei 12.317/2010 expressa a necessidade de 

universalização das lutas. Para nós, a conquista das 30 horas é na verdade o início 

de uma luta que se coloca, como tantas outras, na perspectiva de construção de 

uma contra-hegemonia,  de resistência à ofensiva do capital. A redução de jornada 

de trabalho é parte da luta da classe trabalhadora contra a exploração da força de 

trabalho. Se ela se mantêm restrita a um grupo ou a uma categoria ela perde força, 

                                                           
89

 No Seminário Nacional sobre Organização Sindical e Serviço Social, realizado em outubro de 
2012 no Rio de Janeiro, organizado pelo conjunto CFESS/CRESS-RJ.  
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não se constitui como direito frente ao poderio do capital que na intenção de garantir 

sua sobrevida ataca de pronto os direitos conquistados pelos trabalhadores. A 

resposta a estes ataques deve ser coletiva, unificada e classista, para enfrentar de 

forma mais intensa as estratégias do capital para manutenção de sua hegemonia. O 

reconhecimento desta conquista em Lei é só o começo de uma luta para a sua 

efetiva implementação  e universalização, o que para nós, tem relação direta com o 

tipo de formação profissional e com as formas de organização política e sindical do 

Serviço Social e dos(as) trabalhadores(as), com clara direção estratégica de 

fortalecimento da luta pela emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS 
 
 

ABRAMIDES, M. B. C. e CABRAL, M. do S. R. O Novo Sindicalismo e o Serviço 
Social. São Paulo: Cortez, 1995.  
 
______. A Organização político-sindical dos assistentes sociais: trajetória de lutas e 
desafios contemporâneos. Serviço Social & Sociedade nº 97 São Paulo: Cortez, 
2009.  
 
 ANTUNES, R. Crise e Poder. 4ª Edição. São Paulo: Cortez, 1986.  
 
______. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. 6 ed. São Paulo: Boitempo, 2002. 
 
______. A crise o desemprego e alguns desafios atuais. In: Serviço Social & 
Sociedade nº 104. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
BARROCO, M. L. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: 
Cortez,2001.  
 
______. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: Cortez, 2008.  
 
BEHRING, E. e BOSCHETTI, I. S. Política social: fundamentos e história. São Paulo: 
Cortez, 2006.  
 
BOSCHETTI, I. S. Condições de trabalho e a luta dos(as) assistentes sociais pela 
jornada semanal de 30 horas. In: Serviço Social & Sociedade nº 107. São Paulo: 
Cortez, 2011.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Gráfica do Senado 
Federal, 1988. 
 
BRASIL, Presidência da República. Lei de regulamentação da profissão de 
assistente social, n. 8662, de 7 de junho de 1993, publicada no DOU de 8 de junho 
de 1993. 
 
BRASIL, Presidência da República. Lei 12.317/2010. Acrescenta dispositivo à Lei 
no 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do 
Assistente Social, publicada no DOU de 27 de agosto de 2010. 
 
BRAZ, M. Partido Proletário e Revolução: sua problemática no século XX. Tese de 
Doutorado. UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 
 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Código de Ética do/a 
Assistente Social. Brasília: CFESS, 1993. 
 



126 

 

 

 

______. Relatórios das Sessões Temáticas. IX Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais: Trabalho e Projeto Ético-político Profissional. Goiânia, 1998. 
 
______. Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional. 
Conselho Federal de Serviço Social (Org.). Colaboradores: Rosa Prédes ET alli. 
Brasília: CFESS, 2005. 
 
_______. Instrumentos para a fiscalização do exercício profissional do assistente 
social. Brasília, 2007. 
 
______. 30 anos do Congresso da Virada. Conselho Federal de Serviço Social 
(Org.). Brasília, 2009. 
 
______. Conferências e Deliberações do 38º Encontro Nacional CFESS/CRESS. 
Conselho Federal de Serviço Social (Org.). Brasília, 2009. 
 
______. Conjunto CFESS/CRESS contesta a ADIN da CNS, que questiona a 
constitucionalidade da Lei das 30 Horas para assistentes sociais. Brasília, 2010. 
 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS/RJ) - 7ª Região. Boletim 
Informativo Práxis. ANO IV. Nº 43. Rio de Janeiro: 2007. 
 
_______. Orientação profissional: Informações básicas para o Assistente Social. 2 
ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: 2008 
 
_______. Organização Sindical dos Assistentes Sociais. In: Revista Em Foco nº 7. 
Rio de Janeiro: Gráfica Mestre, 2011.  
 
COUTINHO, C. N. Marxismo e Política. A dualidade de poderes e outros ensaios. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
DALLARUVERA, M. A. e ALVARENGA, M. P. Por que FENAS? A História contada 
por seus protagonistas. In: Serviço Social & Sociedade nº 92. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 
FREDERICO; C. Crise do Socialismo e Movimento Operário. São Paulo: Cortez, 
1994. 
 
IAMAMOTO, M. V. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: Esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 1982. 
 
IASI, M. As Metamorfoses da Consciência de Classe: O PT entre a negação e o 
consentimento. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
 
LIMA, K. Contra-reforma na educação superior: de FHC a Lula. São Paulo: Xamã, 
2007. 
 



127 

 

 

 

MATTOS, M. B. Reorganizando em meio ao  Refluxo:  Ensaios  de intervenção 
sobre a classe trabalhadora no Brasil atual. 1ª Edição – Rio de Janeiro: vício de 
Leitura, 2009. 
 
_______. LEHER, R. Docentes contra Zumbis: greve docente de 2012 é um 
vigoroso movimento contra o sindicalismo de estado na vida universitária. Rio de 
Janeiro: ANDES-SN, 2012. 
. 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós 64. São Paulo: Cortez, 1990.  
 
_______. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.  
 
_______. O movimento de reconceituação 40 anos depois. Serviço Social & 
Sociedade nº 84. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
_______. A construção do projeto ético-político do serviço social frente à crise 
contemporânea. In: Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais 
Mód. 1. Brasília, CEAD, 1999. 
 
ORTIZ, Fátima Grave. Serviço Social e Ética: a Constituição de uma Imagem Social 
Renovada. In: Ética e Direitos: ensaios críticos (Orgs) FORTI, V. e GUERRA, Y. 2ª 
Edição revisada, São Paulo, Lumen Juris, 2010.  
 
RAMOS, Sâmya Rodrigues. Organização política dos(as) assistentes sociais 
brasileiros(as): a construção política de um patrimônio coletivo na defesa do projeto 
profissional. Serviço Social & Sociedade nº 88. São Paulo: Cortez, 2006.  
 
______. e SANTOS, T. R. M. dos, Dilemas e Desafios do movimento sindical 
brasileiro: a particularidade da organização dos(as) assistentes sociais. Serviço 
Social & Sociedade nº 94. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
SANTOS, T. R. M. dos. A organização sindical dos assistentes sociais no Brasil: 
dilemas e desafios contemporâneos. Dissertação de Mestrado em Serviço Social – 
UFRN. Natal, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

 

 

7 – APÊNDICES 

7.1 – Modelo da Carta de Apresentação. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
Rio das Ostras, 04 de abril de 2012. 

 
Prezada(o) ____________________ , 
 

O aluno Daniel de Aquino Lucas Martins, matrícula n° 3086324, é meu orientando e 
tem como objeto de pesquisa de seu Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras, o processo de aprovação da Lei 
12.317/2010, que trata da redução da jornada de trabalho da(o) Assistente Social. Ao 
realizar um resgate histórico do movimento sindical brasileiro e do Serviço Social, e do 
processo de aprovação da referida Lei, sentiu a necessidade de aprofundar sua discussão a 
partir do posicionamento político das Entidades e de alguns sujeitos que mais diretamente 
participaram desse processo. 
 

Nesse sentido, vimos solicitar sua preciosa contribuição, convidando-a à responder as 
perguntas indicadas no formulário anexo. 
 

As questões foram organizadas a partir do resgate histórico e da perspectiva teórico-
metodológica adotada pelo aluno para o desenvolvimento de sua pesquisa. Ao aceitar 
contribuir com esse estudo, solicitamos que preencha o formulário anexo e devolva-o para o 
endereço eletrônico do aluno: falecomdaniel@ymail.com. 
 

Na expectativa de que possamos contar com sua valiosa colaboração nesse estudo, 
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgue necessário. 
 

Atenciosamente,  
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7.2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras 
Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: “O CAMINHO DA CONQUISTA: 
A redução da jornada de trabalho das/dos Assistentes Sociais” 

Aluno: Daniel de Aquino Lucas Martins email: falecomdaniel@ymail.com 
Professora Orientadora: Cristina Maria Brites email: crisbrites@uol.com.br 

 
 
 

Você está sendo convidada(o) a participar como voluntária(o) de nossa pesquisa vinculada ao 
Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Polo de Rio 
das Ostras. Sou aluno regularmente matriculado no referido Curso e nesta pesquisa estou discutindo 
o processo de aprovação da Lei 12.317/2010, que trata da redução da jornada de trabalho da/do 
Assistente Social. Estou sendo orientado pela Profa. Cristina Maria Brites (crisbrites@uol.com.br), 
como informado na Carta de Apresentação enviada para seu endereço eletrônico. 
As questões abaixo visam conhecer sua avaliação sobre esse processo e sobre temas que elegemos a 
partir dos estudos realizados por nós durante a pesquisa. 
Suas respostas serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa e com finalidade de análise teórica, 
para tanto comprometemo-nos em assegurar um tratamento ético às informações prestadas. 
Assim como você, os demais convidados à participar dessa pesquisa são profissionais que ou 
protagonizaram a luta pela aprovação da redução da Jornada de Trabalho das/dos Assistentes 
Sociais, ou são pesquisadores do tema ou ainda integram/integraram a gestão de Entidades 
Profissionais ou Sindicais. Na nossa avaliação, as perguntas para as quais pedimos sua contribuição 
visam explicitar posicionamentos e avaliações de caráter público, por isso gostaríamos de sua 
autorização para identificar suas respostas em nosso trabalho, atribuindo-lhes autoria sempre e 
quando utilizarmos partes das respostas elaboradas por você. 
Esse trabalho será avaliado em banca pública de apresentação e comprometemo-nos a informar-lhe 
a data de nossa defesa. Caso seja de seu interesse, também podemos lhe enviar cópia digital do 
trabalho final após a defesa pública. 
 

 

  Li, me sinto esclarecida(o), concordo em revelar minha identidade e aceito participar da 

pesquisa. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Charles Toniolo de Sousa 

 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Sim, concordo. O fato é que, juntamente com a decisão da categoria pelo fim da ANAS, o 
movimento sindical brasileiro, reorganizado nos anos 1970 com o que a literatura chama de 
“novo sindicalismo”, também entrou em um processo de crise nos mesmos anos 1990, 
dados os efeitos da reestruturação produtiva, da “nova ofensiva do capital”, do 
neoliberalismo e de um crescente processo de burocratização de entidades sindicais, com 
características já conhecidas na história do movimento sindical brasileiro. Dados de uma 
pesquisa realizada pelo CFESS e pela UFAL demonstram que o índice de sindicallização dos 
assistentes sociais está abaixo do índice de sindicalização do conjunto da classe trabalhadora 
– mesmo com toda a formação crítica que possuem os assistentes sociais. A cultura histórica 
da nossa profissão, marcada pelo conservadorismo e pelo militantismo católico (aliado à 
burguesia) confere, por vezes, uma autoimagem entre os assistentes sociais que não se 
reconhecem como trabalhadores, perdendo a concepção de unidade de classe daquela que 
é a sua própria população usuária. Soma-se a isso um crescente processo de precarização 
dos contratos de trabalho dos assistentes sociais – que acompanha a realidade do conjunto 
da classe trabalhadora. Acredito que pesquisas e ações políticas que tentem mostrar à nossa 
categoria que suas lutas e reivindicações não são corporativas, mas do conjunto da classe 
trabalhadora, podem ser um interessante caminho para superar essas dificuldades sem 
fortalecer práticas corporativistas.   
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
Certamente. Mas também é importante deixar registrado que essas decisões marcam uma 
posição corporativa. Talvez a própria condição histórica de subalternidade profissional, já 
sinalizada pela literatura, traga à tona deliberações e demandas como essas, já que outras 
categorias profissionais têm acesso a esses “direitos”. O sindicalismo no Brasil foi construído 
sob bases corporativas, e muitas conquistas da classe trabalhadora acabaram sendo 
resultados desse processo. Bandeiras como essas ajudam os assistentes sociais a se 
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reconhecerem como trabalhadores – e não à toa essas bandeiras foram aprovadas logo após 
o Congresso da Virada, de 1979. Mas o limite do corporativismo permanece. Mas essa é uma 
“moeda”, de dois lados: jornada de trabalho e estipulação de um piso salarial expressam 
socialmente o quanto se valoriza uma determinada atividade profissional. Acredito que 
essas bandeiras têm, como pano de fundo, a luta pela valorização do profissional de Serviço 
Social. Mas elas precisam ser trabalhadas e discutidas para além do Serviço Social, mas como 
demandas para a classe trabalhadora. 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
Eu tenho absoluta concordância com a avaliação de Abramides. O estado do Rio de Janeiro 
reorganizou o Sindicato dos Assistentes Sociais ainda também nos anos 1990, e isso ocorreu 
(e vem ocorrendo) em outros estados, a partir de processos absolutamente questionáveis do 
ponto de vista da legitimidade política. E ainda muitos sindicatos de assistentes sociais não 
foram fechados quando da extinção da ANAS, como foi o caso do estado do Ceará e do 
município de Caxias do Sul/RS. Mas existem bases de filiados nesses sindicatos, e isso não 
pode deixar de ser considerado. Por que muitos assistentes sociais se filiam aos sindicatos de 
assistentes sociais? Por razões históricas: por mais que o investimento do sindicalismo por 
ramo de produção tenha sido uma deliberação do movimento sindical nos anos 1980, ele 
próprio foi também inconcluso. Pense no ramo “educação”, por exemplo: você tem 
sindicatos por nível educacional, por natureza institucional (pública ou privada), e até 
mesmo por categoria profissional, como nas universidades (docentes de um lado e 
servidores técnico-administrativos de outro). É importante que defendamos o sindicalismo 
por ramo, mas também é importante que reconheçamos que, tal como o defendemos, ele 
não existe. Provocar as centrais sindicais para esse debate é um caminho nessa direção. Mas 
tem o “aqui e agora”, e todo trabalhador exige respostas. O que observo (e uma pesquisa 
sobre isso eu acho absolutamente necessária e urgente) é que a maioria dos sindicalizados 
no SASERJ (Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro) são de instituições 
onde não existe o sindicato “por ramo”, ou de onde as entidades sindicais são muito frágeis 
– por exemplo, de entidades filantrópicas e algumas ONGs, onde a própria precarização das 
relações de trabalho dificultam um processo de organização sindical de seus trabalhadores. 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
Estimular a experiência sindical entre os assistentes sociais. A transitoriedade foi inconclusa, 
e isso é um dado histórico da realidade da nossa categoria. Diante do quadro atual, acredito 
que se faça necessário que os assistentes sociais vivenciem qualquer experiência sindical, 
mas sempre tensionados pela perspectiva maior do sindicalismo por ramo, que nós que a 
defendemos jamais poderemos deixar de dizer. Vivenciar as contradições do corporativismo, 
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os limites do mesmo, pode ser um elemento importante para retomarmos os avanços da 
transitoriedade. O que não dá mais é pra não viver experiência sindical nenhuma. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 
Sindicato por categoria profissional e corporativismo são sinônimos, por natureza, digamos 
assim. Mas, repito: existe uma parcela da categoria (que tende a crescer) busca o 
sindicalismo por categoria na ausência de opções. Não é o caso dos dirigentes da FENAS, que 
possuem uma posição política de defesa do sindicalismo por categoria. Hoje, atualmente na 
frente do CRESS-RJ, uma entidade necessariamente corporativa (órgão de classe), 
conseguimos realizar tarefas e ações políticas conjuntas com vários outros conselhos 
profissionais, sindicatos, movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil, 
extrapolando os muros do Serviço Social. A estrutura sindical corporativa está posta como 
um projeto de fragmentação e dominação de classe, mas ela tem contradições, que podem 
ser exploradas a depender da condução política que se dá. A FENAS hoje não explora essa 
contradição, porque os interesses em jogo são outros. 
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
Fortalecer a imagem do assistente social como trabalhador, tanto para dentro da categoria 
como para as entidades sindicais. 
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
A cultura corporativa (que não é só dos assistentes sociais), o não autorreconhecimento 
como parte da classe trabalhadora, e a própria falta de investimento dos sindicatos 
existentes para um olhar mais apurado sobre as demandas dos assistentes sociais – por 
exemplo, as condições de trabalho, que requerem particularidades. Mas a baixa participação 
e filiação dos assistentes sociais refletem o estado atual de mobilização da classe 
trabalhadora. É preciso sempre situar o assistente social no conjunto das relações, caso 
contrário, podemos cair em um discurso moralista e até mesmo acusatório para com os 
assistentes sociais. 
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
 
Essa pergunta é a mais difícil de todas. Primeiramente, foi uma oportunidade, a partir da 
articulação do CFESS com alguns parlamentares. Mas por que o CFESS? Por justamente o 
conjunto CFESS/CRESS ter se tornado referência para a categoria, dada toda a politização 
que essas entidades vivenciaram no processo de renovação crítica da profissão. Se a 
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natureza do conjunto é a orientação e a fiscalização do exercício profissional, a categoria 
pressiona cada vez mais o conjunto para responder a demandas que podemos qualificar 
como sindicais, mas que não deixam de ser corporativas. Existem momentos em que essas 
demandas se encontram com as funções do conjunto CFESS/CRESS. Sem condições de 
trabalho, sem saúde do trabalhador assistente social, sem salário digno, sem valorização da 
profissão, o serviço prestado à população tende a ser de qualidade inferior. As disputas com 
a FENAS e a necessidade de aprofundar a legitimidade do conjunto CFESS/CRESS no seio da 
categoria me parecem também terem sido decisivas, tendo em vista que, em 2007, a FENAS 
disputou a direção do CFESS e de alguns CRESS’s do país (como foi o caso do Rio de Janeiro). 
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Acredito que sim. O clima político, dada a hegemonia das relações econômicas hoje, não é 
fértil para aprovação de leis como piso salarial. Vale lembrar o quanto tem sido difícil o 
reconhecimento da lei das 30 horas em várias instituições do país, o lobby da FIRJAN contra 
a aprovação da lei, a ADIN impetrada pela Confederação Nacional de Saúde. A ofensiva do 
capital tem sido bastante forte. 
 

10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
Se o conjunto CFESS/CRESS não tivesse investido nessa mobillização, certamente não 
teríamos tido essa conquista. Mas o fato é que assumimos um risco: trouxemos para uma 
entidade que tem como objetivo o zelo pelo exercício profissional de qualidade a tarefa de 
garantir o cumprimento da Lei das 30 horas. Lei essa que, como disse, tem uma dupla 
dimensão: uma dimensão sindical (que se articula com a luta dos trabalhadores), mas 
também com a qualidade do exercício profissional. O desafio agora é articular esse processo 
que foi assumido pelos Conselhos com as entidades sindicais. 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
Acredito que temos muito a avançar, tendo em vista a inconclusividade da transição já 
apontada por Abramides e tantos outros autores. As contradições que envolvem a 
organização sindical dos assistentes sociais não são diferentes daquelas que envolvem o 
conjunto da classe trabalhadora. 
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
Existe claramente uma crise nas centrais sindicais. A CUT tornou-se uma central “chapa 
branca” após a chegada do PT ao poder do Estado brasileiro – dada a própria familiaridade 
histórica da construção dessas duas entidades. Por outro lado, aqueles movimentos dos 
trabalhadores de resistência a esse processo de burocratização vivenciada pela CUT não 
conseguem acertar o diálogo e unificar, como demonstra a existência da Intersindical e da 
CSP Conlutas, centrais notadamente de esquerda. A noção de “Central” tem grande risco de 
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se perder, dada a fragmentação. Se pararmos pra pensar, é justamente contra as formas 
fragmentárias que o Serviço Social hegemonicamente se posiciona a favor do sindicalismo 
por ramo (e não por categoria). Fazer esse debate é fundamental para pensarmos os 
desafios postos para a organização sindical dos assistentes sociais. 
 

13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
O silêncio que os cursos de Serviço Social fazem sobre a história da organização sindical dos 
assistentes sociais. Já alertamos a ABEPSS pra isso. Essa história de que o debate “acabou” é 
de um autoritarismo sem igual. O debate não acaba, e sim, decisões são tomadas. A 
existência factual da FENAS é a prova disso. Falamos da classe trabalhadora, da sua história 
de organização e lutas, que por vezes reproduz a visão de que o trabalhador “é o outro”, tão 
característido da história da profissão. A história da organização sindical dos asisstentes 
sociais, as polêmicas hoje instauradas, dizer que a FENAS existe (mesmo a maioria não 
querendo que ela existisse), que existem mesas de negociação que envolvem o trabalho do 
Serviço Social, isso tudo precisa ser conteúdo dos cursos de Serviço Social. Caso contrário, a 
dimensão político-organizativa dos assistentes sociais na condição de trabalhadores 
continuará sempre no abstrato. 
 

14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 
Social? 
 
Se tem uma oficial, eu desconheço. Mas nunca vi defendendo. Alguns representantes da 
FENAS hoje estão compondo direções de CRESS (especificamente de 1 CRESS), após o último 
processo eleitoral, em 2011. E o que observei foi uma concordância com o posicionamento 
hegemônico do conjunto CFESS/CRESS. Ou, no limite, uma não divergência pública. Mas se 
hoje a FENAS tem como projeto político diminuir a força política da atuação do conjuto 
CFESS/CRESS, o tom agressivo do debate sobre os alunos de Ensino à distância pode ser 
bastante arriscado. Assim como a FENAS, o Ensino è Distância está aí, formando profissionais 
e lançando-os no mercado de trabalho. Ou abrimos o diálogo com esse importante 
segmento da categoria para continuarmos mantendo a disputa pela hegemonia do projeto 
ético-político da profissão (sem abrir mão das críticas que fazemos ao processo de 
mercantilização da educação, que, vale sempre lembrar, não atinge apenas a modalidade à 
distância), ou ele pode ser capitalizado por aqueles setores que visam construir uma outra 
hegemonia – e a FENAS hoje, certamente, é um desses atores que compõem o quadro das 
disputas hoje postas no Serviço Social. 

 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Cláudia Mônica dos Santos 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Sim, concordo com as observações de Abramides e Santos. Estamos, hoje, vendo uma 
retomada de discussão sobre organização sindical no Serviço Social, que se faz necessária, 
tendo em vista, a tentativa de grupos mais conservadores de suprir esse vácuo deixado na 
organização da categoria. Muitas vezes o conjunto CFESS/CRESS e a ABEPSS recebem 
demandas próprias de um sindicato, que não correspondem à natureza dessas duas 
entidades. Fazer isso sem fortalecer práticas corporativas, ou sem voltar aos sindicatos por 
categorias é o grande desafio. Esse desafio não é só dos Assistentes Sociais e sim de todas os 
trabalhadores e vem sendo discutido com a participação de profissionais de outras áreas. No 
meu entender devemos fortalecer a luta coletiva pela emancipação humana e não defender, 
apenas, interesses particulares de determinada profissão.  
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
Não considero um marco. Talvez, um marco tenha sido o CBAS de 2010, onde, foi 
conquistada as 30 horas e houve um enfrentamento direto entre seus organizadores e 
membros da FENAS. 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
Não tenho elementos para fazer uma avaliação desse processo. A extinção dos sindicatos 
por categoria profisssional para fortalecimento dos sindicatos organizados por ramo de 
atividade ocorreu após ampla discussão e debate no meio sindical, por vários setores da 
sociedade, no final da década de 1980 e 1990. Essa necessidade, não surgiu de dentro do 
Serviço Social e sim dos trabalhadores, de forma geral, mas os Assistentes Sociais 
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acompanharam o debate, se posicionando e discutindo. Hoje, vimos retomar essa discussão, 
sob a alegação de que os sindicatos por ramo de atividade não respondem aos interesses 
específicos das profissões. A meu ver, esse discurso nega práticas de lutas coletivas e 
fortalece interesses particulares das profissões. 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
O fortalecimento de lutas pelo interesse do conjunto dos trabalhadores e não, apenas, de 
uma determinada categoria profissional. Ampliar o debate, através de seminários, tais como, 
os que alguns CRESS vem realizando no Brasil todo. No segundo semestre teremos um no 
Rio de Janeiro. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 
Acho que esse debate, como disse acima, deve extrapolar o Serviço Social. É legítimo que 
busquemos elementos para avaliar essa decisão, mas, a retomada dessa decisão deve ser 
feita junto aos movimentos dos trabalhadores, de forma geral. É isto que o conjunto 
CFESS/CRESS vem tentando garantir. Não podemos contribuir com o avanço do 
conservadorismos, também, em nossas práticas sindicais. Não podemos retroceder a 
práticas cada vez mais individualizadoras, fragmentárias. 
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
Somos um profissional que contribui com a garantia e conquista dos direitos da população. 
Para isso, devemos propiciar a participação da população nos diferentes movimentos sociais 
e sindicais. Desta forma, enquanto profissionais, participar no movimento sindical é, no 
mínimo, ser coerente, com uma ação profissional que se quer crítica. É ter como concepção 
de profissão o projeto ético-político. É lutar pela defesa e garantia dos direitos humanos. 
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
Como afirmei acima, mostra uma contradição com uma adesão ao nosso projeto ético-
político. 
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
 
Não sei te responder. A luta anteriormente estava associada: redução da jornada e piso 
salarial. Perdemos em todas as instâncias. Fomos orientados a separar as solicitações, ou 
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seja, primeiro solicitar a redução da carga horária e, somente, depois de aprovada entrar 
com o pedido de piso salarial. 
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Conforme afirmei acima, foi uma orientação.  Conseguimos a redução desvinculando as duas 
solicitações, desta forma, avalio positiva, já que foi aprovada a redução sem redução de 
salário. Entretanto, precisamos garantir um piso salarial, ou seja, continuar na luta. 
 

10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
Posso afirmar que esta foi uma conquista do CFESS, com apoio da ABEPSS e ENESSO. A 
FENAS, inicialmente, se mostrou contrária a essa luta, alegando os possíveis problemas que 
poderiam ocorrer, dentre eles o desemprego. Inclusive, alegando que a categoria era 
contrária a essa luta. Ela esteve no ato em Brasília, mas, não ao lado do CFESS, tentando um 
movimento paralelo. 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
Não venho acompanhando com profundidade. A primeira vista, me parece, que há uma 
tendência ao corporativismo e posturas conservadoras. 
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
Estamos vivendo um momento de recuo em função do processo de reestruturação 
produtiva, as mudanças no mundo do trabalho e as posturas de aceitação dos Governos Lula 
e Dilma, com exceção de poucas. 
 

13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
Garantir uma análise da realidade a partir da concepção de totalidade. Acredito que 
fortalecer os componentes curriculares que tratam dos movimentos sociais e sindicais é de 
suma importância, bem como, estimular projetos de pesquisa e extensão sobre esse tema. 
Entretanto, o ensino, pesquisa e extensão devem se deter, também, na intervenção 
profissional dos AS junto aos diferentes movimentos. Os limites, encontram-se, justamente, 
na intervenção profissional. Os profissionais tendem a ter dificuldade de compreenderam 
como inserir em suas intervenções institucionais ações que visem o fortalecimento dos 
movimentos sociais e sindicais. 
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14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 

Social? 
 
Não conheço o posicionamento da FENAS sobre o EaD. 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Elaine Rossetti Behring 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Concordo parcialmente, pois considero que a lacuna é de organização sindical e não de 
organização política. Embora a primeira faça parte da segunda, não a esgota, já que as 
respostas políticas articuladas pelo conjunto CFESS CRESS, a ABEPSS e a ENESSO tem sido 
bastante contundentes e importantes. A questão da organização sindical é mais ampla que a 
decisão política de extinguir a ANAS, já que o conjunto do movimento sindical sofreu duros 
golpes e a decisão cutista de organização por ramo de produção viveu um recuo muito 
grande a partir dos impactos do neoliberalismo, da heterogeneização, fragmentação e 
despolitização da classe trabalhadora. Portanto, as questões referentes à organização 
sindical devem ser tratadas nesse contexto mais amplo, como um produto da história e suas 
relações e não como um necessário dever ser. O fato de termos tomado aquela decisão não 
antecipava que iria prevalecer aquela forma de organização sindical. Tomamos uma decisão 
política para fortalecer uma determinada visão de sindicalismo que não se consolidou 
plenamente.  
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
Creio que foi um marco importante e que desencadeou grande mobilização da categoria na 
época. Me lembro de ser ainda estudante e participar no Rio de Janeiro de passeata da 
categoria em defesa do piso e da jornada. No entanto, fomos derrotados no trâmite dos 
projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional. E na sequência foi difícil pautar estas lutas 
no contexto de desregulamentação do trabalho que se abriu no inicio dos anos 90. Pudemos 
retomar essa questão agora num outro contexto, com novas estratégias e com a nossa 
organização política forte, especialmente o Conjunto CFESS CRESS. 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
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processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
Creio que é de fato um processo heterogêneo, porque as direções sindicais, especialmente a 
CUT, não investiram profundamente sua energia política nesse sentido, fazendo fortes 
concessões ao corporativismo. Por outro lado, o ambiente no mundo do trabalho com a 
reestruturação produtiva e seus efeitos, bem como a contrarreforma do Estado, atacando os 
direitos dos trabalhadores do setor público, produziram fortes estragos na consciência de 
classe e estimulando dinâmicas corporativas. Portanto, esse é um processo mais amplo que 
a categoria dos assistentes sociais. No nosso pedaço, esse processo foi heterogêneo no nível 
nacional, ainda que com uma hegemonia da política do ramo. Há estados em que foi melhor 
conduzido e a categoria teve mais clareza da decisão, há outros que mantiveram os 
sindicatos por categoria, ainda que com pouca base material e militante. Há outros em que a 
categoria se sentiu órfã da estrutura anterior e as novas gerações não foram 
suficientemente informadas sobre os processos históricos de sua organização. Acho a idéia 
da inconclusão válida parcialmente, mas é bom lembrar que todas essas incidências 
históricas atuaram ... a história não tem se e nem uma necessária conclusão. 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
Acredito que o movimento sindical tem passado por mudanças importantes e está inclusive 
construindo novas organizações no Brasil. Creio que temos que acompanhar de perto esse 
processo – e temos acompanhado, haja vista os inúmeros debates realizados no âmbito do 
Conjunto CFESS CRESS  – ultrapassando esse debate ramo versus categoria, numa direção 
estratégica de sempre fortalecer organizações mais amplas e não corporativas, para que 
tenham maior abrangência e poder de pressão. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 
Acredito que o movimento sindical corporativo é sempre mais frágil, tendo menor poder de 
pressão, bastando olhar empiricamente a fragilidade da incidência desses sindicatos em 
acordos e lutas coletivas. Nesse sentido, creio que a energia da  militância sindical da 
categoria tem maior poder de pressão no ramo, construindo sindicatos mais amplos, 
articulando várias categorias de trabalhadores. E é fundamental ter uma militância sindical 
forte. Sobre a FENAS, além da limitação corporativista, do pouco poder de pressão, há 
problemas políticos: uma visão sindical estreita, ao construir uma federação sindical nos 
moldes que foram recusados pela ANAS, anos atrás; há o governismo atávico que prejudica 
sua independência política, condição sine qua non para conduzir as lutas; há erros políticos 
estratégicos decisivos, a exemplo da sua postura na luta pelas 30 horas. Portanto, o 
problema não é apenas a questão da estrutura sindical, mas de sua direção política. Na luta 
pelas 30 horas, ao invés de constituirmos uma frente de luta, a FENAS foi contra o projeto. 
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Com outra direção política, mesmo divergindo sobre a estrutura sindical, poderia se 
constituir uma frente em torno de questões específicas da categoria. Felizmente, apesar da 
FENAS, conquistamos as 30 horas. 
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
É fundamental a participação dos e das assistentes sociais no movimento sindical, em defesa 
de melhores condições de trabalho, numa dimensão não corporativa e com uma leitura 
política mais ampla.  O movimento sindical é um momento fundamental da formação da 
consciência, ainda que não seja o único. 
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
Acho que aí interferem duas dinâmicas: a baixa filiação dos trabalhadores brasileiros em 
geral, especialmente após os anos 90, sob o impacto do neoliberalismo, mas também 
coerente com a lógica do mundo do trabalho no Brasil, país que nunca viveu o pleno 
emprego; e uma leitura que existe e que não considero correta: a visão de que a organização 
política que temos é suficiente. Talvez seja a mesma leitura que leva poucos assistentes 
sociais a assumirem uma filiação partidária. Eu tenho profunda admiração pela organização 
que construímos historicamente, com uma pauta ampla, conectada a transformações 
profundas no país de ordem cultural, política e econômica. Mas não podemos prescindir da 
luta sindical e da formação política e perspectiva de totalidade, papel que cabe aos partidos. 
Mas o fato de termos construido esse projeto não assegura automaticamente a inserção 
sindical e partidária. 
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
 
Primeiro é importante dizer que outras lutas tão fundamentais quanto essa estiveram em 
curso entre o início dos anos 90 e 2008. Sofremos uma derrota nos anos 80 einício dos 90 e 
depois veio a maré neoliberal, com a desregulamentação do trabalho como mote. Foi um 
longo periodo de isolamento deste tipo de luta, com vários projetos engavetados. Hoje  não 
estamos num pós-neoliberalismo embora há quem acredite nisso, mas soubemos aproveitar 
as contradições do momento presente para pautar com maior efetividade política a questão 
da jornada de trabalho, a partir de uma articulação política ampla e inédita coordenada com 
sabedoria e audácia pelo Conjunto CFESS CRESS. 
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Acho que foi estratégico assegurar a questão da jornada, e que a estratégia traçada foi 
correta, sob pena de jogar fora a água da bacia com a criança junto. Agora o CFESS vem 
acompanhando o debate do piso no Congresso Nacional. A luta continua. Mesmo as 30 
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horas, uma conquista histórica de redução de jornada num contexto difícil, tem que ser 
garantidas em cada instituição, empresa, ONG e prefeitura... Sabemos que assegurar em lei 
não é necessariamente assegurar no cotidiano. Mas agora temos a Lei e isso é muito 
importante. Outras categorias mais numerosas estão com seus projetos parados. 
 

10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
Este foi um processo coordenado pelo Conjunto CFESS CRESS, com o apoio intenso e de 
primeira hora da ABEPSS e da ENESSO.  No contexto do CBAS de 2010, tomamos várias 
decisões juntos: sobre a passeata e nossa entrada no Congresso,  o percurso nos gabinetes 
dos Senadores, etc, mas sempre sob a coordenação e direção política do CFESS. E esta foi 
uma articulação muito potente, como demonstrou o resultado positivo da luta. 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
Acho que a FENAS não pode ser caracterizada como o movimento sindical dos assistentes 
sociais, já que um segmento minoritário da categoria está representado por esta nesta 
organização, até onde conheço. A base sindical dos sindicatos que permaneceram ou que 
foram criados desde meados dos anos 90 é pequena e sua incidência em acordos coletivos e 
lutas é fraca.  Então eles são uma parte da organização sindical. Muitos e muitas assistentes 
sociais estão em sindicatos gerais. O ANDES tem na cabeça uma assistente social e os 
SINSDPREV, SINDSAUDE, etc, contam com assistentes sociais em seus quadros, dentre 
outros sindicatos. Estamos com poucas pesquisas que mostrem efetiva e factualmente isso. 
Me parece que o CFESS estava preparando um recadastramento nacional da categoria que 
poderá mostrar melhor essa inserção. Eu diria que existem os movimentos sindicais dos 
assistentes sociais, com direções políticas diferenciadas, refletindo o que é o próprio 
movimento sindical e o que é uma categoria profissional, necessariamente heterogênea, 
atravessada por projetos diferenciados. 
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
A grande fragmentação e perda de autonomia do movimento sindical fragiliza a 
recomposição da classe. Estes processos foram ainda mais ampliados pelo transformismo 
das direções, especialmente da CUT, a maior e mais combativa central até que o PT se 
tornasse governo. A perda da independência tem sido fatal para o movimento sindical, 
reduzido a questões muito corporativas e práticas distantes de uma postura mais aguerrida 
em defesa dos trabalhadores. Isso fez inclusive com que coisas sem semelhança, passassem 
a se parecer, a exemplo das comemorações do Primeiro de maio que passaram a ser grandes 
shows com sorteio de presentes,etc, tanto da Força Sindical, quanto da CUT. Mas há 
tentativas de recomposição de um campo combativo, inclusive ampliando o conceito de 
organização, a exemplo da CONLUTAS e de movimentos como a Consulta Popular, a 
Assembléia Popular e a Central de Movimentos Populares (com concepções diferentes). Há o 
MST que ocupa um lugar diferenciado nas lutas populares brasileiras e forma quadros em 
suas escolas. Há experiências interessantes envolvendo os trabalhadores do setor público a 
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exemplo da luta contra as fundações de saúde...Enfim, há um campo de inovação da 
organização dos trabalhadores num sentido mais ampliado, que envolve os empregados e 
não empregados (porque a idéia de trabalhador é mais ampla que a do emprego formal, 
especialmente no Brasil). O grande desafio é constituir frentes unitárias nesta recomposição, 
após anos de fragmentação.  
 

13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
A formação profissional tem um papel decisivo quanto à memória e resgate histórico da 
constituição do projeto ético-político e da organização política do serviço social brasileiro. E 
esses conteúdos estão presentes nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. No entanto, essa 
conjuntura também incidiu na formação profissional, seja com uma certa perda da 
centralidade do debate dos movimentos sociais – na formação e na pesquisa ( o que vem 
sendo enfrentado ultimamente) seja no alijeiramento e rebaixamento mesmo dos 
conteúdos, em função de requisições rebaixadas do mercado de trabalho e processos de 
mercantilização do ensino. Assim, nem sempre essa dimensão é assegurada, ocorrendo uma 
perda de memória do projeto. Mas é bom dizer que a formação profissionalnão gera 
necessariamente consciência política... Os processos de formação da consciência tem a ver 
com as lutas sociais. O aluno pode viver uma experiência de formação que propicie este 
acesso, mas poderá também ter uma aproximação formal e que não gera necessariamente 
consciência. Não podemos ter uma visão idealista nem da formação, que ocorre em espaços 
formais e com exigências formais, nem da categoria. É desejável e é objetivo das Diretrizes, 
que a formação profissional seja um momento de inflexão na vida do estudante, e que ele 
adquira ferramentas para fazer a crítica da realidade e possa criar estratégias de 
intervenção. E que ele, na condição de trabalhador seja coerente com essa crítica e se 
engaje nas lutas. Mas existem muitas mediações entre estes objetivos e a inserção cotidiana 
desses profissionais em determinadas condições de trabalho assalariado. Marilda 
desenvolve isso bem! 
 

14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 
Social? 
 
Eu conheço bem a posição da ABEPSS e do Conjunto CFESS CRESS, que inclusive contribui 
para construir, e que está sintetizada na campanha que foi caçada na justiça, Educação não é 
Fast Food, diga não a graduação à distância em Serviço Social.  Nossa campanha doeu no 
bolso dos tubarões do ensino, gerou audiências públicas e sobretudo uma interessante 
queda da demanda por esses cursos sem qualidade, tanto que o MEC ficou muito 
incomodado, bem como as organizações de EaD.  Sobre a posição da FENAS, acho que ela 
deve ser consultada pela pesquisa. 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Fátima Grave Ortiz 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Concordo com Abramides e Santos porque com o fechamento da ANAS e a não transição dos 
AS’s brasileiros para os sindicatos por ramo (fato ocorrido com praticamente todas as 
categorias profissionais), muitas demandas de natureza estritamente sindical (trabalhista) 
não tinham a quem ser endereçadas. Além disso, muitas questões de caráter técnico-
profissional também tenderam a se perder ou não serem devidamente tratadas no âmbito 
dos grandes sindicatos, trazendo muitos problemas à categoria que tende a encaminhá-las 
ao conjunto CFESS/CRESS. O melhor seria, na minha opinião, que os AS’s  conseguissem 
transitar para o ramo e que este também considerasse as particularidades das diversas 
categorias que nele estissem inscritas. Ou seja, a classe é uma só, mas os trabalhadores que 
integram esta classe possuem via de regra demandas que podem ser particulares. A classe 
não dissolve a particularidade, ao contrário, deve garanti-la.  
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
Sim, além de ter ocorrido logo depois da Virada de 1979. 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
A decisão foi acertada na época tanto do ponto de vista da estratégia política, quanto de 
acordo com os rumos da conjuntura dos anos 80/90. No entanto, não foi bem sucedida para 
muitos segmentos da classe, pois uma questão de fundo que deve ser enfrentada pelos 
trabalhadores em geral diz respeito a necessidade de refutar o corporativismo, por um lado, 
e por outro, afirmar a classe.  Em geral, os trabalhadores de profissões de nível superior tem 
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muita dificuldade de se entenderem como trabalhadores e de se engajarem na luta mais 
geral da classe trabalhadora. 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
Em primeiro lugar, se identificar realmente que grupos de profissionais dentro da categoria 
profissional conseguiram realizar esta transição. Por exemplo, os AS’s que trabalham hoje no 
Tribunal de Justiça do Rio conseguem fazer-se representar pelo SINDJUSTIÇA e o sindicato 
por sua vez criou em seu aparato interno núcleo das atividades consideradas 
complementares como o SS e a Psicologia. Uma outra seria se discutir plenamente e em uma 
grande assembleia, ou eleição nacional, se deveríamos de fato manter o sindicato por 
categoria (tal como existe em muitos estados, como é o caso do SASERJ) ou não. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 
Retomo o que já respondi na 1ª. Questão: havendo necessidades específicas e sem o 
trânsito para o ramo, alguns grupos profissionais decidiram abrir sindicatos, ainda que sem o 
apoio efetivo das bases (alguns com uma boa dose de oportunismo político também). A 
legislação brasileira prevê e legitima de certa forma este tipo de prática (abertura da 
estrutura sem base).  A existência da FENAS na minha opinião expressa esta situação.   
Quanto a outra pergunta, penso que o que determina ou não a existência do corporativismo 
no interior do sindicato não é o fato do mesmo ser por categoria ou por ramo, mas o grau de 
consciência que as bases do sindicato conseguem constituir. Faço parte de um sindicato por 
categoria (ADUFRJ – sindicato dos docentes da UFRJ) e penso que o mesmo possui ações que 
não são corporativistas, ao contrário.  Então, no caso do SS, não acho que a existência de um 
sindicato por categoria exprima necessariamente o corporativismo (ainda que haja neste 
tipo de sindicato muito mais esta possibilidade).  
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
Os AS’s não participam de nada, nem sindicato, nem de movimento social propriamente 
dito, nem de seu conselho profissional. A participação política em qualquer entidade seria 
uma experiência muito boa, sobretudo para o fortalecimento do projeto profissional.  
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
Penso que isto ocorre por conta de muitos motivos: a precarização dos vínculos e das 
condições de trabalho é um deles. Os inúmeros papeis desempenhados pelas mulheres em 
seu dia-a-dia (considerando serem os profissionais majoritariamentem mulheres); a pouca 
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vivência politica anterior de muitas gerações de AS’s ; o contexto social de apatia em relação 
à política em geral.  No entanto, não sei avaliar se nossa participação é mais ou menos baixa 
em relação aos trabalhadores em geral. Até onde pude acompanhar, nosso nivel de 
participação beirava o grau de outros trabalhadores.  
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
 
Pelo que me lembro durante muito tempo havia na categoria o entendimento de que não 
deveríamos lutar por redução de jornada ou piso salarial exclusivamente para AS’s, mas 
deveríamos nos engajar nas lutas coletivas pela redução da jornada (luta histórica da classe). 
Tal posicionamento se relaciona com a própria defesa do ramo. Somente nos anos 2000, 
com a apresentação do PL 1890 na Câmara em 2007 a categoria, a partir do CFESS, passou a 
acompanhar mais de perto o tramite deste projeto de lei.  
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Penso que sim. 
 

10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
O conjunto CFESS/CRESS praticmente encaminhou esta luta de uma forma aguerrida e sem 
trégua, com o apoio político da ABEPSS e da ENESSO. Penso que se tivéssemos migrado para 
os ramos, tal tarefa não teria tido o protagonismo político do Conjunto, mas das Centrais 
Sindicais. O mesmo talvez ocorresse se tivéssemos um sindicato (mesmo que da categoria) 
forte e comprometido com as lutas de suas bases. As entidades entrariam como apoio 
político, mas sem a exigência institucional de tocar cotidianamente esta tarefa. 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
O movimento sindical inexiste, na minha opinião. O que existe é um grupo que se 
autopromove na gestão da FENAS há anos. São fracos politicamente e como instituição não 
representam as bases.  
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
Assistimos a virada “para direita” de muitas centrais sindicais que se constituíram nos anos 
80 junto com o Partido dos Trabalhadores. Nessa esteira, outras se construíram como 
dissidentes e tem tentado inscrever uma nova perspectiva político-sindical como a 
CONLUTAS e a INTERSINDICAL. Mas, ainda há um longo percurso para que tais centrais 
consigam de fato construir a força política que a CUT construiu no passado, por exemplo. 
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13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
A formação em Serviço Social tende a constituir um profissional que tem tudo para entender 
a conjuntura política e as particularidades estruturais da sociedade burguesa e brasileira. 
Então, as possibilidades são muitas, é claro, até porque o perfil que se pretende formar é 
aquele que dispõe de consciência crítica da realidade e comprometido com os interesses da 
classe trabalhadora.  Contudo, alguns aspectos que já citei antes (na questão 7) também 
devem ser considerados como limitadores. Soma-se a isso o contexto de precarização da 
formação de nível superior e do SS em particular. 
 

14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 
Social? 
 
Até onde me lembro, a FENAS não tinha um posicionamento claramente favorável ao EAD, 
ainda que alguns de seus integrantes tivessem tido experiências com a referida modalidade, 
alegando necessidades de sobrevivência. 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Ivanete Salete Boschetti 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 

 
Esta análise deve ser feita no contexto do período histório e político dos anos 80/90 e 
seguintes. A extinção da ANAS não se deu por decisão voluntarista de seus dirigentes. Ela 
ocorreu no contexto de reconstrução do sindicalismo classista no Brasil. As décadas de 80 e 
90 marcaram o fim da ditadura brasileira, que prevalecia desde 1964. Foi um belo e forte 
período de florescimento da reorganização política autônoma e democrática da classe 
trabalhadora em partidos e sindicatos. A reestruturação dos sindicatos por ramo de 
ativididade era imperiosa na perspectiva de superação do sindicalismo corporativo, pelego e 
clientelista que havia se instaurado no Brasil desde a era Vargas. A extinção da ANAS, 
portanto, ocorreu no contexto de uma direção política da Central Única de Trabalhadores 
(CUT), a meu ver acertada, de reconstrução do sindicalismo com vistas ao fortalecimento das 
lutas autônomas da classe trabalhadora, que são as únicas capazes de conquistar direitos 
para toda a classe e não apenas para segmentos e ou parcelas de trabalhadores e 
trabalhadoras. É importante compreender, ainda, que os então sindicatos de assistentes 
sociais, que à época tiveram um papel fundamental na incorporação do pensamento crítico 
no Serviço Social e na sua vinculação às lutas dos/as trabalhadores/as, foram perdendo o 
vigor. Os/as assistentes sociais foram migrando para os sindicatos por ramo de atividade 
(educação, sobretudo ensino superior, saúde, previdência) que nesse período, eram as áreas 
de maior empregabilidade, e os SAS, como eram chamados os Sindicatos de Assistentes 
Sociais, foram sendo esvaziados de sua potencialidade organizativa e militante. A extinção 
da ANAS e dos sindicatos, portanto, não antecipou esse processo, ao contrário, foi resultado 
desse processo histórico, abosolutamente coerente. Em minha opinião, os princípios que 
sustentaram a defesa da organização sindical por ramo de atividade, e em maior larga escala 
por ramo de produção, continuam absolutamente atuais, ou seja, continuo acreditando que 
a única luta capaz de garantir direitos iguais é a luta sindical unificada. Nesse sentido, penso 
que defemos continuar a defender e fortalecer a sindicalização por ramo de 
atividade/produção. O neoliberalismo, certo, desfechou um duríssimo golpe no movimento 
sindical e nas lutas da classe trabalhadora em todo o mundo. Os movimentos sociais 
sofreram (e ainda sofrem) golpes terríveis de repressão, de criminalização, de perdas de 
direitos conquistados. As lacunas, se existem, não decorrem de limites endógenos à 
sindicalização por ramo de atividade, mas sim, pelo processo histórico de fragilização do 
movimento sindical mais amplo, nesse contexto de avanço do neoliberalismo em todo o 
mundo. Não acredito que abandonar o princípio da luta e sindicalização de classe, e reforçar 
lutas e organizações corporativas vá resolver essa questão e preencher possíveis lacunas 
decorrentes de frágil sindicalização. Isso não siginifica desconhecer e negar particularidades 
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das condições de trabalho em determinados setores. Considero que devemos reforçar os 
sindicatos por ramo de atividade e, por dentro deles, reconheccer as particularidades que 
podem, e devem, merecer atenção específica, devido ao predomínio diferenciado de certas 
condições de trabalho.          

 
2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 

foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 

 
O IV CBAS ocorreu três anos após o III CBAS (1979), conhecido como Congresso da Virada. 
Ele trazia, portanto, todo o acúmulo daquele importante movimento que se forjou na 
década de 70 e provocou uma renovação teórica e política no Serviço Social brasileiro. Nesse 
sentido, foi um marco sim, porque foi primeiro Congresso no contexto da renovação política 
do Serviço Social e de uma recomposição à esquerda das direções das entidades nacionais, 
como ABESS e CFAS, atuais ABEPSS e CFESS. Essa “nova” configuração do IV CBAS assegurou 
pautas e deliberações vinculadas aos interessesa de classe. Com a extinção da ANAS e o 
definhamento dos Sindicatos de Assistentes Sociais, muitos temas sindicais, de interesse 
mais específico dos/as assistentes sociais, foram processualmente “incorporados” nas lutas 
e nos espaços de deliberação dessas instituições de representação. Evidente que elas não 
tem e nem poderiam ou deviam ter uma atuação estritamente “sindical”. Não defendo isso, 
mas esse é um aspecto que não se pode negligenciar, senão perdurará na história a falsa 
compreensão que se abriu um fosso na defesa dos direitos após a extinção da ANAS. E avalio 
que não foi exatamente isso que aconteceu. O que realmente provocou um certo 
arrefecimento no debate e nas lutas na década de 1990/2000, foi a avassaladora onda 
neoliberal que ganhou hegemonia nestas décadas.     

 
3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 

priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 

 
Parte de minha análise já consta na respostas da pergunta um. Acrescentaria apenas que é 
preciso qualificar o que significa esse “movimento inconcluso”. Se entendermos que 
“inconcluso” significa inexistência de sindicato por ramo de atividade em todas as áreas de 
atuação  dos assistentes sociais, acredito que precisamos analisar essa situação como 
processo incessantemente incrustado na história. Ouço muito o argumento que na área da 
assistência social não tem sindicato por ramo; que não há um sindicato que agrupe os/as 
asssitentes sociais que atuam em ONGs, etc. O aumento do campo de atuação em ONGs e a 
ampliação da área da assistência social é um fenômeno recente, pós década de 2000, ou 
seja, após a sindicalização por ramo. Não acredito que um Sindicato de Assistentes Sociais 



151 

 

 

 

conseguirá resolver a precarização do trabalho e as difíceis condições de trabalho nestas 
áreas. Trata-se de uma realidade que atinge todos/as os/as trabalhadores/as dessa política 
social. Assim, penso que o caminho histórico é fortalecer a organização sindical em torno de 
um Sindicato dos/as Trabalhadores/as da Assistência Social. E da mesma forma em outras 
áreas, como a saúde, a educação, a previdência, o judiciário. Portanto, se a “inconclusão” se 
deve à inexistência de sindicato por ramo, é preciso criá-lo, e não abrir mão de um princípio 
e luta histórica unitária, que um sindicato corporativo não resolverá. Por outro lado, se 
entendermos “inconcluso” como o reduzido índice de filiação de assistentes sociais em 
sindicatos por ramo de atividade, é preciso analisar esta condição à luz da totalidade. 
Primeiro, nunca tivemos, no Brasil, elevados índices de sindicalização de assistentes sociais, 
mesmo quando prevalecia o Sindicato de Assistentes Sociais. Mesmo nos Estados mais 
“aguerridos”, o índice de assistentes sociais filiados nunca foi superior a 20%. E os índices de 
sindicalização baixaram globalmente no Brasil e em todo o mundo, em todos os sindicatos. 
Este é um fenômeno do final do século XX e início do XXI. Na década de 80, período de forte 
sindicalização, o índice nacional era em torno de 30%. No final da década de 90 chegou a cair 
a 16% e nos anos 2000 aumentou para aproximadamente 19% no Brasil. Ora, a 
sindicalização específica dos/as assistentes sociais não difere muito das taxas nacionais, ou 
seja, não é um problema específico desta categoria e não será um Sindicato de Assistentes 
Sociais que resolverá isso. Não se trata aqui de justificar um problema, mas de compreender 
bem o que significa esse “processo inconcluso”. Para mim, o que há, é um processo histórico 
em que a hegemonia neoliberal ceifou as possibilidades de consolidação do projeto de 
sindicalismo classista e fortaleceu a retomada dos princípios e valores pós-modernos do 
individualismo, que alimentam e fortalecem os sindicatos corporativos. A história é sempre 
inconclusa, porque a fazemos cotidianamente, em condições determinadas.      

 
4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 

necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 

Para complementar as análises já apontadas anteriormente, reitero que considero que a 
organização sindical por ramo de atividade/produção é, mais do que nunca, a única capaz de 
responder às necessidades da classe trabalhadora, e de modo ainda mais exigente em 
momento de crise do capital, que a tudo destrói em busca permanente de superlucros. A 
fragmentação da classe trabalhadora é estratégia das elites. Nós, que temos um Projeto 
Ético Político comprometido com a emanciapação humana, temos que apostar e investir na 
totalidade e na unidade da classe trabalhadora. Não considero que tivemos um movimento 
que foi interrompido e que precisa ser retomado! Considero que a história é processo, ou 
como dizia Daniel Bensaíd, a “história é uma hemorragia de sentidos”. Portanto, temos que 
dar e construir sentidos à e na história, em condições objetivamente determinadas. Isso 
quer dizer que se a transição para o sindicalismo por ramo de atividades ainda é processo, 
precisamos entender o sentido desse processo, em seus limites e potencialidades e investir 
arduamente para construir cotidiana e permanentemente o sindicalismo que acreditamos, 
sem abrir mão dos princípios que defendemos. Significa fortalecer a sindicalização por ramo 
de atividade; significa investir na abertura de sindicatos nas áreas em que eles ainda não 
existem; significa fortalecer as lutas coletivas; significa lutar contra a criminalização dos 
movimentos da classe trabalhadora; significa lutar pela emancipação humana. São processos 
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permanentes construídos por muitas gerações e pelos quais temos e teremos que lutar 
sempre.       

 
5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 

Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 

 
Mesmo após a extinção da ANAS, alguns poucos (em torno de três ou quatro) Sindicatos de 
Assistentes Sociais ainda permaneceram e criaram a FENAS sem nenhum debate nacional 
com a categoria e com as instituições da categoria. Se o processo de extinção da ANAS foi 
resultado de longo e aprofundado debate, o mesmo não ocorreu com a criação da FENAS. 
Esse processo, julgado pouco transparente e nada democrático, foi objeto de longo, caloroso 
e polêmico debate durante o X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, ocorrido no Rio 
de Janeiro em 2001, com participação da própria FENAS. Então, por um lado, há uma crítica 
ao processo que culminou na criação da FENAS, sem debate mais amplo com a categoria 
profissional. Há portanto, uma relativa retomada, já que o número de sindicatos e de filiados 
nos sindicatos existentes é bastante reduzido, o que, em minha avaliação, revela que a 
categoria não está se mobilizando para fortalecer o sindicato de corporação. Por outro lado, 
do ponto de vista de princípios e concepção, significa uma retomada da ideia do sindicalismo 
corporativo e abandono das diretrizes do sindicalismo de classe. Em minha opinião, é um 
afastamento inconteste dos princípios e valores defendidos pelo Projeto Ético Político 
Profissional. E isso tem muitas consequências políticas e teóricas, que vão rebater em 
estratégias diferenciadas nas lutas sociais. Ou seja, avalio ser impossível fortalecer o 
Sindicato por categoria sem fortalecer práticas sindicais corporativas.        

 
6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 

movimento sindical?  
 

A participação sindical é fundamental para fortalecer os sujeitos coletivos. Só estes são 
capazes de romper o individuallismo e travar disputas coletivas em nome da igualdade de 
direitos e superação da sociedade de classe. Os interesses individuais, quando não 
catalizados no interesse coletivo, são difusos, dispersos e individualistas. A história já nos 
mostrou que as revoluções e/ou as grandes conquistas da classe trabalhadora no âmbito do 
capitalismo só aconteceram devido às lutas organizadas e capitaneadas pelos sindicatos e 
partidos políticos. É nas ruas e com as lutas coletivas com unidade que a história se move. 
Portanto, defendo com muita convicção a sindicalização por ramo de atividade como 
estratégia fundamental de fortalecimento coletivo dos interesses da classe trabalhadora.    

 
7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 

sindicatos? 
 

Reitero a análise apresentada na questão três. Trata-se de fenômeno nacional e mundial que 
deve ser compreendido na perspectiva da totalidade. Não vislumbro nenhuma 
particularidade ou especificidade no âmbito da categoria profisisonal dos/as assistentes 
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sociais. Os baixos índices de sindicalização resultam de condições objetivas e subjetivas, de 
natureza  econômica e política. Economicamente, a baixa participação e filiação é 
determinada pelo desemprego, informalização e precarização do trabalho, baixos salários. 
Politicamente, também resultam da criminalização dos movimentos sociais que gera o medo 
e a repressão e das investidas e valores neoliberais e pós-modernos que estimulam o 
individualismo. Também são consequência subjetiva e política do desencanto da classe 
trabalhadora com muitas direções políticas que se renderam ao projeto capitalista, e mesmo 
neoliberal, e abriram mão das lutas classistas por uma sociedade emanciapada.   

 
8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 

horas semanais?  
 

Na década de 80, as demandas e reivindicações por melhores condições de trabalho foram 
encaminhadas ao legislativo, por meio do Projeto de Lei que estabelecia piso de 10 salários 
mínimos para 30 horas semanais. Contudo, no contexto do conservadorismo que prevaleceu 
no Brasil após a eleição de Fernando Collor de Mello, e derrota da primeira candidatura Lula, 
em 1989, este Projeto de Lei reduziu o piso para 3 salários mínimos. Naquele momento, nem 
a ABEPSS, o CFESS e as entidades sindicais tiveram força política para retomar a proposta de 
10 salários mínimos e conseguir a aprovação do PL pelo Legislativo, que votou pelo seu 
arquivamento. Após o arquivamento, o CFESS reabriu as discussões com a categoria, e vale a 
pena registrar o belo e intenso debate sobre organização sindical no X Congresso Brasileiro 
de 2001, no Rio de Janeiro. Em diversos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS esse 
tema foi enfrentado e outro intenso e polêmico debate foi realizado com três centrais 
sindicais (Conlutas, CUT e Intersindical) em 2007, com o tema “O Serviço Social e a 
construção da unidade nas lutas contra as reformas neoliberais”. Finalmente, do acúmulo 
desses debates, em 2007 o CFESS reassumiu a luta pelas 30 horas no âmbito do legislativo. 
Em síntese, a década de 80 favoreceu a organização e mobilização política da esquerda e da 
classe trabalhadora e a luta pelo piso salarial com jornada de 30 horas foi levada ao 
legislativo em Projeto de Lei da então Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ). A 
derrota política imposta ao PT e à candidatura Lula em 1989 abriu o caminho para a invasão 
neoliberal no Brasil. A década de 90 foi de hegemonia neoliberal, a Câmara dos deputados se 
tornou majoritariamente conservadora e arquivou o Projeto de Lei, e a própria autora do PL 
não foi reeleita. Instituiu-se era das “contra-reformas” destruidoras dos direitos e da 
fragilização dos movimentos sociais. Desde o início da década de 2000, ainda em contexto 
de hegemonia neoliberal, muitas forças de esquerda aderiram ao projeto neoliberal e se 
negaram a assumir pautas favoráveis aos trabalhadores no âmbito do próprio legislativo. 
Nesse contexto, o debate sobre organização sindical foi retomado pelo CFESS, que organizou 
discussões, reflexões e acumulou forças para buscar novamente articulações com a 
esquerda no legislativo, o que só foi viabilizado a partir de 2007, com apresentação de um 
novo PL específico sobre estabelecimento da jornada de trabalho semanl em 30 horas, que 
veio a ser aprovado e sancionado em 2010.      

 
9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 

para a conquista da segunda? 
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Em minha opinião, essa desvinculação assegurou a aprovação da jornada de 30 hs. Ainda 
hoje, tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo há uma posição hegemônica 
contra o estabelecimento de piso salarial por categoria profissional. O entendimento 
político, na esteira do liberalismo individualista, é que cada categoria deve negociar seus 
salários corporativamente com seus empregadores. Também a redução da jornada para 40 
horas ainda é uma luta das centrais sindicais e muitas categorias lutam há mais de 10 anos 
pela redução da jornada, como é o caso da enfermagem e da psicologia, cujos PLs tramitam 
há muitos anos. O Conjunto CFESS/CRESS nunca abandonou essa bandeira de luta e 
conseguiu construir várias estratégias que foram fundamentais para aprovação do PL. Todas 
essas estratégias estão detalhadamnete registradas no belo livro de fotos e textos, intitulado 
“Direito se conquista: a luta dos/as assistentes sociais pelas 30 horas semanais”, publicado 
pelo CFESS e disponível em http://issuu.com/cfess/docs/livro30hcfess. Também minha 
avaliação pessoal e política está em artigo publicado na Revista Serviço Social e Sociedade n. 
107, com o título “Condições de trabalho e a luta dos(as) assistentes sociais pela jornada 
semanal de 30 horas”, disponível em http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/ Diria, em 
síntese, que nos três anos de tramitação do PL, as principais estratégias adotadas pelo CFESS 
foram: 1) no âmbito do Legislativo, acompanhamento cotidiano da tramitação do PL, com 
forte pressão institucional e política junto aos parlamentares de todos os partidos e 
presença massiva nas sesssões de votação do PL, com distribuição de materiais para 
convencimento dos parlamentares; 2) no âmbito da categoria profissional, debate intenso e 
sistemático sobre o PL, seus fundamentos e abrangência, com envolvimento da categoria e 
das entidades (ABEPSS, ENESSO), que culminou na bela e fundamental manifestação em 
Brasília, no dia 03 de agosto de 2010, durante o XIII Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais e forçou o Senado a aprovar o PL sem alteração; 3) no âmbito do movimento sindical, 
articulação com movimentos com afinidade política e visão estratégica sobre o significado 
dessa demanda específica no conjunto das lutas da classse trabalhadora; 4) no âmbito do 
Executivo, busca de apoio de setores comprometidos com as lutas da classe trabalhadora e 
com as demandas profissionais, com intuito de evitar posicionamento contrário do governo 
ao PL. Sem dúvida nenhuma, a conjunção dessas várias estratégias, em momento político 
pré eleitoral para presidente da República, com a representativa manifestação pública em 
Brasília, assegurou a aprovação do PL no Legislativo e a sanção pelo Presidente da República. 
Imagino que, ao sancionar a Lei, o Presidente Lula pode ter se lembrado da histórica 
participação dele no Congresso da Virada em 1979, na condição de presidente do Sindicato 
dos Metalurgicos do ABC.        

 
10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 

conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 

Avalio que o Conjunto CFESS/CRESS foi exemplar na direção e condução desse belo processo 
que culminou no estabelecimento das 30 horas semanais para assistentes sociais. Fez 
análises de conjunturas precisas e que asseguraram a direção do processo, pois quem acerta 
na análise, acerta nas estratégias; aliou-se aos movimentos sociais e conseguiu apoios 
estratégicos, para além da ABEPSS e da ENESSO; debateu o significado político do PL 
amplamente, obtendo uma sólida base de apoio junto à categoria profissional; soube criar 
fatos e espaços de pressão junto ao Congresso, tanto nas audiências nas Comissões, como 

http://issuu.com/cfess/docs/livro30hcfess


155 

 

 

 

junto a parlamentares especificamente; conseguiu mobilizar os/as profisisonais para 
acompanhar estas audiências e mostrar força junto ao legislativo; e buscou apoio à 
aprovação no âmbito do Poder Executivo, não se furtando de buscar todos os apoios 
possíveis, sem flexibilizar as estratégias de luta coletiva. Escrevendo assim, sinteticamente, 
pode parecer que foi fácil, mas não foi. Foram muitos dias e horas de reflexões, análises, 
debates, dúvidas, tomadas de decisões, sempre coletivas e calçadas na convicção de que a 
luta valia a pena e estava na direção certa.    

 
11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 

Seria necessário fazer uma pesquisa para conhecer em profundidade a filiação e participação 
efetiva dos/as assistentes sociais no movimento sindical por ramo de atividade. Não 
disponho desses dados, por isso não gosto e não posso fazer suposições errôneas. 
Globalmente e genericamente, o que avalio é o que já sinalizei anteriormente. Vivemos um 
período de retração do movimento sindical que teve início na década de 90, e apesar de 
pequena recuperação nos anos 2000, ainda está longe de constituir uma força coletiva 
significativa. Quanto aos sindicatos de assistentes sociais, avalio que a abertura de alguns 
novos sindicatos não é significativa nem representativa da profissão. Os sindicatos existentes 
não divulgam o número de filiados. Só posso falar do que conheço e tive oportunidade de 
acompanhar algumas assembleias de abertura de sindicatos e não se via mais de 10 ou 15 
presentes. Em minha opinião, muitos sindicatos foram abertos com a proposta política 
oportunista de redução de anuidades dos CRESS. Agora que o Estado finalmente estabeleceu 
uma regra para definição da anuidade (o que, no caso do Serviço Social, já estava definido na 
Lei de Regulamentação da Profissão, mas era questionado pelos sindicatos), e esta 
“bandeira” perdeu o sentido, poderemos avaliar melhor qual é a legitimidade que eles têm 
junto à categoria. Mas é importante reconhecer que os/as assistentes sociais participam de 
muito espaços políticos de defesa de direitos. Embora estes não podem e nem devem ser 
comparados ao movimneto sindical, não se pode desconsiderar sua existência como espaço 
de militância política.        

 
12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 

Não se pode generalizar as análises. Temos centrais sindicais que são alinhadas ao governo e 
se eximem de organizar as lutas e enfrentamentos necessários para defender os direitos da 
classe trabalhadora, como muitas posições assumidas pela CUT, FS, CGTB, NCST, e outras. 
Mas também temos outras centrais sindicais que seguem no caminho da luta autônoma e 
democrática, comprometida com as lutas pela emancipação humana, como a Intersindical e 
a Conlutas.  

 
13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 

1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
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A formação profissional, inegavelmente, tem um papel fundamental na constituição da 
consciência crítica, e deve se somar à formação política mais ampla, que extrapola os muros 
universitários. No âmbito da formação institucional, aqueles currículos estruturados em 
sintonia com as diretrizes curriculares da ABEPSS têm imensa possibilidade e potencialidade 
para fornecer aos estudantes informações e ferramentas teórico-metodológicas que 
possibilitam a leitura crítica da realidade em uma perspectiva de totalidade, o que, a meu 
ver, é imprescindível para formação da consciência política comprometida com os interesses 
da classe trabalhadora, conforme disposto em nosso Código de Ética Profisisonal. Contudo, o 
processo de formação não depende apenas dos conteúdos curriculares, embora essa seja 
uma dimensão essencial. A esta deve se somar inúmeras outras dimensões: a formação e 
qualificação docente, bem como suas condições de trabalho; as condições materiais e 
objetivas das instituições; a possibilidade de uma formação que articule ensino, pesquisa e 
extensão; as condições reais objetivas e subjetivas de aprendizado dos discentes, sobretudo 
dos alunos-trabalhadores. Enfim, os limites de uma formação na perspectiva do Projeto Ético 
Político Profissional são imensos, e se intensificaram com a contra-reforma do ensino 
superir, com a expansão dos cursos à distância e com a precarização das ofertas presenciais 
públicas e privadas.       

 
14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 

Social? 
 

Essa pergunta deve ser feita diretamente para a FENAS. Não posso responder pela entidade. 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Margareth Alves Dallaruvera / Diretora do SASERJ, PRIMEIRA Presidente após a REABERTURA 

em 1995 e atual Presidente da FENAS, Mestra em Serviço Social / PUC RJ, exercício no magistério em 

Serviço Social ( 20 anos); Assistente Social da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Conselheira 

Titular do Conselho Nacional de Assistência Social; Membro Titular da Coordenação Nacional do 

Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, Diretora de Formação da CNTSS/CUT 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Tenho muito respeito pela história de Abramides e outros companheiros @s de ANAS, mas 
me dou ao direito de discordar veementemente.Não foi uma decisão acertada e sim 
precipitada ao meu ver. Não existe o abrir mão de defender os interesses da minha categoria 
para defender os direitos da classe trabalhadora no geral, esse discurso é tanto que 
esvaziado. Não podemos conceber uma categoria que é formada para defender direitos dos 
usuários e não nos organizamos para defender nossos próprios direitos, pertencemos ou não 
a classe trabalhadora desse País? Ao meu ver o que nos diferencia e a academia vem sendo 
responsável nesse vazio é termos apenas nossa consciência profissional e não a consciência 
de classe, isso faz muita diferença no processo de organização político sindical.Temos muitos 
pontos ainda obscuros nas falas de alguns companheiros @s,infelizmente não querem ouvir, 
acreditam numa única verdade, mas vejam, existem duas pessoas que têm coragem de falar 
a verdade. Uma é a Professora Regina Marconi, ex Presidente do SASERJ que diz claramente 
“o sindicato fechou por INANIÇÃO “ e a outra é a professora Rose Serra, ex Dirigente da 
ANAS onde diz “ Fui contra o fechamento da ANAS, mas voto vencido, ganhou a professora 
Abramides. O espaço ficou vazio e FENAS ocupou”. O Brasil tem 26 estados e o DF, estavam 
praticamente todos organizados em sindicatos e/ou associações e apenas NOVE SINDICATOS 
presentes na Assembléia de ANAS, decidiram pelo fechamento e sem consenso.Rever o 
história do Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Amazonas e outros estados teremos a consciência 
de que esse processo veio de decisão de cúpula do movimento.  
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
Acredito que sim,considerar o IV como um marco na LUTA em Defesa dos interesses da 
categoria. Mas alguém precisa fazer uma pesquisa acadêmica séria, sem rotulações e sendo 
realmente de cunho científico e daí iremos constatar tudo que encontra-se escamoteado.É 
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de nosso conhecimento que os protagonistas do Congresso da Virada, nosso III CBAS foi 
conduzido pelos dirigentes de ANAS e o movimento sindical da categoria. Até então os 
CONGRESSOS não refletiam nossos intereeses existindo uma “montagem “ burguesa na 
condução dos eventos. Com o Congresso da Virada e colocando LULA na Mesa 
representando os trabalhadores, estávamos dando um novo marco histórico e a inserção de 
luta não só corporativa como a luta de toda classe trabalhadora. Assim á partir daí os 
CONGRESSOS recebiam a direção política da ANAS e não pelas Autarquias ou não é verdade? 
Dessa forma os Congressos tinham um outro debate e o que aconteceu com a extinção de 
ANAS? Os CBAS sendo o maior evento da categoria começa um processo de esvaziamento, 
altos preços impedindo a participação massissa da categoria e sem falar no temário. Se 
estudarmos desde o VIII realizado em Salvador, veremos que o debate sobre sindicato 
somente aconteceu no horário da noite, nenhuma mesa principal. Fomos para o IX CBAS em 
Goiania, nada se discutiu e nem mesmo debater o resultado do Encontro Nacional de 
Luziânia, apenas se entregou um resumo dos para os congressistas.Vejamos o X CBAS no Rio 
de Janeiro, a mesa com FENAS e a própria professora Abramides foi um verdadeiro 
“desastre”. Alí ficou claro que não queriam discutir o assunto e sim desqualificar falas e 
entidades com um nítido movimento osquestrado.Desrespeitaram inclusive o horário da 
mesa para novamente, vide Salvador, manter um Plenário vazio. O XI CABAS em Fortaleza 
nada se discutiu depois os temários tomavam outro rumo.No XII em Curitiba novamente não 
havia uma mesa de destaque para aprofundar o tema. Foi em 2007 no XII CBAS onde havia 
duas chapas para o CFESS que se debateu sobre chapas , depois de uma solicitação formal da 
chapa de oposição.Se analisarmos desde o IV CBAS até o XII em que momento se discutiu 
temas de interesse específico da categoria? Essa pauta sempre foi considerada de cunho 
corporativa. Em 2010 chega o XIII CBAS em Brasília e logo marcaram oficialmente na 
programação um ATO PÚBLICO para 30 horas no dia 5/08/2010, numa quinta- feira onde os 
parlamentares já não estão mais em Brasília. FENAS chama um ATO PÚBLICO para dia 
3/08/2010 em defesa das 30 horas e a organização do CBAS muda a data do ATO PÚBLICO 
para o dia 3/08/2010. É ou não a FENAS mudando a agenda do CBAS? Percebemos com 
nítida convicção que desde 1995 no VIII CBAS os temas de interesse da categoria nunca 
foram pautados nos CBAS seja: Inclusão dos Assistentes Sociais na Equipe mínima do PSF, 
fortalecimento da categoria nos programas da Política de Saúde,Inclusão nas escolas pela 
Política de Educação, piso salarial, condições de trabalho,fortalecimento da categoria nos 
postos do INSS, contratação em cargos genéricos, ensino a distância onde esses temas 
entraram como pauta de debate e estratégias de luta da categoria nos CBAS?Nunca. Mas no 
XIII CBAS em Brasília deram um outro rumo ao CBAS e parecia uma outra comissão 
organizadora ou precisavam se legitimar nos votos recebidos para a direção da entidade? O 
afastamento frente aos interesses da categoria veio refletir nas eleições e começam a 
entender que algo precisa mudar. Digo, espero que não percam a identidade, pois fazendo 
aquilo que cabe ao movimento sindical acabarão não fazendo o que lhes cabe e reforçarão o 
que tenho dito: Dirigentes com Crise de Identidade . 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
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processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
Quanto a TESE da Professora Abramides, tenho a afirmar que existe incoerências e falta de 
verdade. Primeiro , nunca existiu “transitoriedade “ nesse processo de inserção da categoria 
dos sindicatos específicos para os sindicatos organizados por ramo de atividade 
econômica.Ora, se os sindicatos foram DESATIVADOS, perderam o fôlego nas lutas como se 
faz transitoriedade com as portas fechadas? Desde 1995 até o ano de 2000 com a criação da 
FENAS esse debate sobre organização político sindical estava congelado nointerior da 
categoria. Inclusive jásabia que a categorianão estava inserida nos sindicatos de ramo de 
atividade econômica; pois nem poderia estar visto que até o presente momento essa TESE 
nunca se materializou. O que conseguimos avançar foi com os sindicatos gerais. Logo, como 
se faz uma transitoriedade sem um processo de discussão e inserção da categoria? Eu não 
afirmaria que o processo de organização sindical dos assistentes sociais pode ser 
considerado um processo “inconcluso” vez que não se valorizou o debate qualificado 
alegando ser um “debate superado” e pouco se investiu no processo organizativo da 
categoria prevalecendo somente o Conjunto CFESS X CRESS, ABEPESS e ENESSO como as 
únicas entidades de representação da categoria o que é um equívoco e nclusive vem 
contrariando os princípiosdo nosso código de ética profissional. Querendo ou não, esse 
debate esteve congelado e somente veio a tona no cenário da categoria com a criação da 
FENAS, inclusive em pautar questões sindicais de corporação; pois éramos considerdos@s 
corporativistas por defender a luta específica da categoria. E o que estão fazendo hoje se 
não nossa pauta de luta? 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
Primeiro é afirmar ter existido a transitoriedade o que na minha opinião nunca aconteceu.Na 
verdade nossos dirigentes foram para as Universidades, militando nos sindicatos dos 
docentes com discurso da organização por ramo de atividade econômica. Ora, professor 
também é categoria e o sindicato dos professores é um sindicato de categoria; pois o ramo 
de atividade seria o sindicato da educação seja no âmbito público e privado.Não existe 
nenhuma diferença entre a organização da categoria pelo sindicato dos assistentes sociais e 
pelo sindicato dos professores, ambos são de categoria. Talvez a FENAS possa estar fazendo 
esse grande papel ; pois foi com sua criação que o debate se descongelou e trouxe a tona 
um debate que estava enviezado.Mas a FENAS não tem essa pretensão; pois o caminho na 
luta cotidiana e o interesse da categoria levará ao rumo necessário. A única estratégia 
necessária é termos a consciência de que não se trava nenhuma luta sozinho, necessitamos 
dos demais trabalhadores e realizarmos a luta coletiva. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 



160 

 

 

 

A retomada do movimento sindical por categoria profissional só vem sendo instigada pelos 
assistentes sociais. É a única profissão de nível superior que trava esse debate “histérico”. 
Todas as demais profissões de nível superior se organizam por categoria profissional, somos 
melhores que os outros? Na prática vemos outra realidade; pois é tamanha nossa falta de 
condições de trabalho, precarização, ausência de piso, carga horária que se “ganhou”, mas 
ainda não levou ou não é verdade? Vejamos os médicos, enfermeiros, psicólogos, 
nutricionistas, engenheiros, advogados, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais , famacêuticos e até os professores? Como se organizam ? O mais importante 
na luta das categorias não se limita na forma de organização, mas a transcendência da sua 
consciência profissional para uma verdadeira consciência de classe. 
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
A formação do profissional de Serviço Social é bem crítica para análise de conjuntura, mas na 
ação cotidiana entendo que ainda não rompemos com o conservadorismo, como diz o 
professor José Paulo Netto em INTENÇÃO DE RUPTURA. A participação dos assistentes 
sociais no movimento sindical está fragilidade, pudera; pois muito pouco se fala no assunto 
na formação e pior, as vezes de maneira deturpada. Alunos que nem sabe o verdadeiro 
significado da Tese do Ramo de Atividade Econômica, mas repetem sem nenhuma análise 
crítica, vez que nem sabe de que estão falando. Pouquíssimos saem da universidade 
conhecendo a história e se preparando para a luta. O que vem acontecendo hoje é ,tendo 
em vista que somente se apresenta as entidades CFESS X CRESS, ABEPESS e ENESSO, os ex 
alunos, militantes da ABEPESS ao se formarem procuram se engajar nos CRESS e nas 
Universidades. 
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
A baixa filiação dos trabalhadores aos sindicatos não é um problema somente dos 
assistentes sociais. O contraditório para nós do Serviço Social é justamente pela formação 
teórica que recebemos e não tem reflexo no cotidiano dos profissionais.Desde os anos de 64 
que o modelo econômico vem retirando direitos da classe trabalhadora, lideranças foram 
presas e torturadas e não se teve estratégias para formação de novas lideranças, sentimos o 
refluxo no sindicalismo. Esse é um reflexo do passado nebuloso e numa guerra entre capital 
X trabalho e hoje com a nova formação nossos jovens não estão inseridos nas lutas. Na 
minha opinião a questão específica dos assistentes sociais se dá pela ausência de informação 
e educação política na formação profissional. Estão confundindo limites de atuação, como 
por exemplo á quem compete a discussão da formação, a fiscalização do exercício 
profissional e a defesa das questões trabalhistas. Nesse embrólio costumo dizer que o 
Serviço Social encontra-se com Crise de Identidade. 
 
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
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Claro que não foi no ano de 2008. Em 1995 nós do movimento sindical realizamos o I 
SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PISO SALARIAL, CARGA HORÁRIA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DOS ASSISTENTES SOCIAIS AQUI NO RIO DE JANEIRO. E em 1998 realizamos o II SEMINÁRIO 
NACIONAL. Em 1996 a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social/ CUT  
lançou a Campanha “ 30 HORAS É O LIMITE: Mais Emprego, Mais Saúde Para TODOS “ Essa 
Campanha foi e é para TODOS@S trabalhadores do ramo da seguridade social.Fica evidente 
que é inverídico que a FENAS foi e/ou é contra a jornada de 30 horas, pois essa é uma 
bandeira histórica do movimento sindical. Em 2008 que o Conjunto CFESS X CRESS entrou na 
luta sim, pela aprovação do PL das 30 horas, mas não numa luta em defesa da nossa jornada; 
pois era considerado uma luta corporativista.Já viram sindicalista ser contra a diminuição da 
jornada de trabalho? Éramos contra sim o texto como estava, defendíamos alteração do 
texto, mesmo que viesse atrassar a votação, mas o CFESS defendia aprovação imediata, com 
o texto original, mesmo reconhecendo que não atenderíamos toda a categoria. A  resposta 
está aí onde estamos enfrentando grandes dificuldades no setor público. 
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Com certeza . Tínhamos o PL da Cristina Tavares, vetado pelo então Senador José Sarney; 
desmembramos para que pudêssemos ter ganhos reais. Inclusive esse debate foi realizado 
nos anos de 1995 e 1998 na ocasião do Seminário Nacional sem a participação de nenhuma 
entidade da categoria, éramos somente nó sindicalistas. Seria praticamente impossível votar 
tudo junto, os interesses no Congresso Nacional são dificílimos. Nosso projeto que trata de 
condições de trabalho já não é mais o original, sofreu alteração para atender ao pleito de 
vários deputados alegando que o estado não conseguiria cumprir e nem alguns municípios. 
Nossos PLs de PISO SALARIAL, Contratação e Condições de Trabalho estão nesse momento 
com a deputada Alice Portugal.Todos são frutos de debates Nacional entre o movimento 
sindical da categoria. 
 

10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
Entendemos ser uma luta eminentemente sindical e já que nunca ajudaram, deveriam ter 
deixado seguir nossos rumos, mas o propósito de desqualifiar outra entidade/ FENAS e 
mostrar poder de força foi superior aos intereeses da categoria. Caso a atitude fôsse de 
realmente somar forças , todos são muito bem vindos afinal temos o entendimento ser uma 
luta de todos nós / classe trabalhadora e não das entidades . Vejam a Enfermagem e 
Psicologia, estão todas as entidades juntas, construiram textos, mudaram redação juntos, 
realizam ATOS juntos e nós Assistentes Sociais? Fica aqui uma reflexão... 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
Como tenho dito, contraditório com nossa formação profissional. Na realidade a categoria 
não vem participando nem dos sindicatos específicos / de categoria e nem nos sindicatos 
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gerais. É uma participação muito tímida ainda. Acredito ser distorção na formação 
profissional onde vai refletir lá na nossa vida profissional. Se somos formados para garantir 
direitos,como não debater e clarificar as formas de organização para defendermos nossos 
direitos enquanto classe trabalhadora?  
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
Vejo como um espaço de divisão da classe trabalhadora. Deveríamos ser apenas uma única 
central; pois aglutinaríamos forças na luta política. Mas existem as divergências e se pula ou 
cria-se uma nova central. Com o financiamento e/ou repasse do IMPOSTO SINDICAL ficou 
muito pior; pois hoje cada partido político tem sua Central Sindical.  
 

13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
Penso que a ABEPESS deva repensar o conteúdo sobre as disciplinas de Trabalho e Processo 
de Trabalho, vez que a formação de nossa consciência política não deva estar dissociada da 
nossa consciência política SINDICAL e  de classe. Agora, falar em consciência sindical não 
significa ficarmos nessa estreito debate sobre a criação da FENAS ou se reabre ou não 
sindicato. O debate deve ser bem mais amplo com formação política mesmo, ouvindo 
pensadores , inclusive de outras categorias. Falamos entre nós e para nós... Um grande 
desafio é romper na prática com o paradigma do conservadorismo no interior da nossa 
profissão.Muitas práticas eminentementes conservadoras ! Temos colegas que são 
demitidos e nem sabem onde fazer homologação. Outros desconhecem o imposto sindical, 
pouco participam de Assembléias de acordo coletivo quando não, entendem ser dissídio. 
Agora quando se trata de vagas de concurso, aumento salarial ou em tendo alguma perda 
salarial as assembléias ficam lotadas, afinal que prática temos mesmo?  
 

14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 
Social? 
 
Sempre teve posição. Inclusive foi a primeira entidade a expor contrária a graduação à 
distância e no mesmo período as demais entidades discutiam se lutaríamos ou não pelo 
exame de proeficiência.Fomos a única entidade a apresentar no Encontro CFESS X CRESS que 
deveríamos alterar nossa Lei de Regulamentação da profissão e incluir “GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL “. Mas quando levamos nossa proposta através do companheiro Agostinho do 
Pará, desvirtuaram nossa proposta alegando que queríamos DESREGULAMENTAR A 
PROFISSÃO. Naquele momento nenhuma turma havia se formado. A Psicologia para se abri 
um curso precisa passar pela aprovação do Conselho Nacional de Saúde, onde realmente 
está a força da nossa entidade se tem assento a anos e nada fez? Quando se iniciou o debate 
e se chamou a categoria para a luta? Nota de Repúdio, contrária não significa ação 
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contundente para frear a banalização da graduação. Hoje é realidade e somos contra 
qualquer campanha que venha afetar diretamente os alunos; pois algo deveria ter sido feito 
antes de se formarem.Não foi visto ações que conseguíssemos impedir tamanha prática de 
desvalorização da profissão. Existe uma frase que cabe bem nesse caso; “ NÃO É NOS 
DISCURSOS, MAS NAS AÇÕES ONDE SE MOSTRAM AS VERDADEIRAS VANGUARDAS 
REVOLUCIONÁRIAS “ LÊNIN 



 

 

FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

(APÓS PREENCHER, POR FAVOR, ENVIE COMO ANEXO PARA falecomdaniel@ymail.com) 

NOME: Maria Beatriz Costa Abramides 

1. Segundo Abramides e Santos (1995) o fim da ANAS na década 1990, ainda que sendo uma 
decisão politicamente acertada, deixou uma lacuna que se expressa numa “demanda real da 
categoria por organização política que responda aos desafios postos a ela e à profissão no 
enfrentamento do projeto neoliberal, articulando o projeto profissional às propostas dos 
trabalhadores, visando garantir os direitos sociais e as políticas públicas”.  
Você concorda com esta avaliação? Como eliminar esta lacuna sem fortalecer práticas 
corporativistas? 
 
Essa avaliação feita por nós em 1995 guarda sua atualidade e as 
entidades da formação, exercício profissional e estudantil enquanto 
organismos de representação têm como referência o Projeto 
ético-político profissional de ruptura com o conservadorismo e sua 
direção social tem articulado o projeto e demandas profissionais às 
lutas mais gerais da classe trabalhadora frente aos ataques do capital 
na destruição de direitos sociais, trabalhistas e sindicais. A lacuna 
referente às demandas da organizão político-sindical deve ser superada 
na organização da categoria por ramo ou área de contratação posto que 
os assistentes sociais são partícipes do trabalho coletivo, portanto 
as lutas dos trabalhadores do ramo devem ser unificadas e as questões 
específicas podem ser tratadas no interior do ramo. De outro lado 
lutas nacionais como Jornada de 30 horas, Piso Salarial, Luta por 
Concurso Público, Abertura de frentes de trabalho para o assistente 
socioal, como o Serviço Social na Educação, tem sido travadas pelo 
conjunto CFESS/CRESS em articulação com a ABEPSS e ENESSO. Lutas que 
seriam a princípio de uma Federação Sindical que pelas exigências da 
luta tem sido tratadas e bem desempehadas pela nossas entidades nos 
marcos de nossa concepção de profissão. Qundo a Fenas foi chamada à 
Unidade poelas entidades, por ocasião das 30 horas, se contrapôs , 
mais uma vez a elas.  
 

2. Os temas, piso salarial e duração de jornada de trabalho para as/os assistentes sociais só 
foram tratados com mais vigor no IV CBAS em 1982. Dentre as deliberações ocorridas estava 
o Salário Mínimo Profissional: dez salários mínimos por trinta horas semanais (ABRAMIDES E 
CABRAL, 1995:176).  Na sua avaliação, podemos afirmar que o IV CBAS também é um marco, 
por ser o primeiro congresso onde se registra um momento de mobilização da categoria pela 
redução de jornada de trabalho para trinta horas semanais estipulando um piso salarial? 
 
O IV CBAS é um marco nas discussões sindicais que posteriormente 
passam, a partir de 1983, a serem tratadas na Assembeia Sindical 
Nacional dos Assistentes Sociais, organizada pela ANAS-Associação 
Nacional das Entidades Sindicais e pré-sindicais da categoria, a nossa 
Federação Sindical livre e autônoma.  O IV CBAS em 1982 é organizado 
pela CENEAS-Comissão Executiva Nacional das Entidades Sindicais e 
pré-Sindicais, que foi eleita pela categoria a dirigir os próximos 
CBAS, após o Congresso da Virada, o III CBAS, que se deu sob a direção 
da CENEAS. Daí um Congresso de Transição que coloca a questão 
sincdical coletivamente e a partir daí a canaliza corretamente para o 
Fórum Sindical. Por outro lado neste CBAS por iniciativa da CENEAS, 
esta prpõe que o próximo CBAS seja organizado por todas as entidades: 
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CFASS/CRAS, ABESS e ENESSO, e assim continuam sob a direção da CENEAS, 
até 1983, e depois da ANAS até a deliberação de sua extinção para a 
inserção no ramo. A partir de 1995 a Anas se extingue e portanto os 
CBAS passam a ser organizados pelo Conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e 
ENESSO. O V CBAS em 1985 retoma sua finalidade de debate mais geral da 
profissão organizado pela ANAS, CFAS/CRAS (hoje CFESS/CRESS), ABESS 
(hoje ABEPSS) e ENESSO. 
 

3. A extinção da ANAS em 1995, se integra às ações tomadas pela categoria no intuito de 
priorizar a transitoriedade das/dos assistentes sociais do sindicato por categoria profissional 
para os sindicatos organizados por ramo de atividade, porém este movimento, por razões 
diversas, se fez inconcluso (Abramides apud CRESS/RJ, 2011). Qual sua avaliação sobre esse 
processo e sobre os impactos dessa decisão no contexto atual da luta mais geral dos 
trabalhadores? 
 
O fato de esta transição estar inconclusa não significa um retorno à 
organização por categoria. Ao contrário, os assistentes sociais devem 
ser incentivados a participar dos sindicatos de seus locais de 
trabalho e juntamente com outros trabalhadores, organizar sindicatos 
em ramos ou esfera de contratação onde inexistem sindicatos. A questão 
sindical se complexifica mediante aos ataques do capital a partir de 
sua crise estrutural que amplia a superexploração da força de trabalho 
para retomar sua taxas de lucro. A reeestruturação produtiva com o 
desemprego estrutural, a reduçnao de postos de trabalho e a 
desregulamentação das relações de trabalho coloca novos desafios para 
a organização da classe trabalhadora. 
 

4. Ainda sobre o movimento de transitoriedade, na sua avaliação quais seriam as estratégias 
necessárias para retomada desse processo pela categoria? 
 
Inserção dos assistentes sociais nos ramos e esfera de contratação 
onde existem sindicatos; criação de organização sindical juntamente 
com outros trabalhadores onde não existem sindicatos, incorporação de 
assistentes sociais terceirizados, pjs, contratato por tempo parcial e 
outras formas de precarização nos sindicatos de seus espacos 
sócio-ocupacionais, assim como outros trabalhadores precarizados e que 
estão descobertos sindicalmente;  os cress/Cfess devem incentivar os 
assistentes sociais a se inserirem sindicalmente, bem como as unidades 
de ensino devem tratar da questão sindical no processo de formação 
sindical, hoje inexistente em muitas unidades de ensino. 
 

5. Qual o significado da retomada do movimento sindical por categoria profissional para o 
Serviço Social brasileiro, representado pela FENAS? No seu entendimento, é possível a 
retomada do sindicato por categoria profissional pelo Serviço Social brasileiro sem que se 
fortaleça as práticas sindicais corporativistas? 
 
Essa retomada se deu de forma superestrutural, criando a FENAS em 2000 
com os cinco sindicatos de assistentes sociais que não se extinguiram, 
apesar  da assembleia sindical nacional da ANAS que deliberou pela 
extinção dos sindicatos e da ANAS e a inserção no ramo, inclusive com 
a participação dos sindicatos que permaneceram abertos. Esta votação 
foi unânime. Os sindicatos de categoria nos anos 80 foram retomados na 
luta, no processo vigoroso do sindicalismo classista, de base, 
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autônomo que se forjou no processo de ascenso da luta de classes no 
final dos anos 70. Assim apesar de serem sindicatos de categoria 
responderam às exigências históricas de um sindicalismo classista 
colado nas lutas sociais, foram fundamentais na organizaçnao dos 
trabalhadores em serviço público que até a Constiuição de 88 não 
podiam ter seus sindicatos. Os sindicatos e Apas de assistentes 
sociais , bem como de médicos e enfrermeiros jogaram um papel 
fundamental na luta dos servidores públicos em que 68,2% de nossa 
categoria se insere. A FENAS foi incentivando criação de sindicatos de 
categoria nos estados, com baixa representatividade. 
 

6. No seu entendimento, qual a importância da participação das/dos assistentes sociais no 
movimento sindical?  
 
Fundamental posto que o sindicato é um instrumento de luta da classe 
trabalhadora e os assistentes sociais são parte da classe trabalhadora 
em sua condição de assalariamento. Os assistentes sociais devem ser 
comprrendidos como trabalhadores e seu compromisso é com a classe 
trabalhadora. 
 

7. Qual sua opinião sobre a baixa participação e filiação das/dos assistentes sociais nos 
sindicatos? 
 
A filiação dos assistentes sociais nos sindicatos está dentro da média 
de sindicalizacão do conjunto dos trabalhadores. Cabe aqui ressaltar 
que se os anos 80 foram expressão de um sindicalismo de combate, os 
anos 90 mediante os ataques dso capital sobre os trabalhadores com a 
acumulação flexível e o neoliberalismo, levam o sindicalismo a uma 
defensiva. Por outro lado cada vez mais a hegemonia sindical do campo 
da Cut migra para a social democracia enfraquecendo o sindicalismo de 
combate. Neste processo há uma complexificação da classe: mais 
hetrogenea, mais precarizada, desemprego estrutural, fragmentação das 
relações de trabalho, fragmentação o que dificulta a organização 
sindical. Em momento de refluxo do movimento dos trabalhadores a 
sindicalização tende a se estagnar ou diminuir. 
 

8. Por que somente em 2008 se retomou a luta pela redução da jornada de trabalho para trinta 
horas semanais?  
 
Porque é neste período que se consegue do ponto de vista organizativo, 
retomar essa luta. Diga-se de passagem que se o Conjunto CFESS/CRESS 
não chamasse para si esta luta da categoria, a FENAS não a 
impulsionaria, posto que se contrapôs a ela, 
 

9. A desvinculação das lutas Piso Salarial e Redução da Jornada de Trabalho foi importante 
para a conquista da segunda? 
 
Na realidade a desvinculação não foi uma deliberação da categoria e 
sim um desmembramento do próprio processo do legislativo, posto que o 
nosso projeto original foi vetado por Sarney em 1986. 
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10.  Qual sua avaliação sobre a participação das Entidades Profissionais no processo de 
conquista da redução de jornada de trabalho das/dos assistentes sociais? 
 
A participação das entidades da categoria CFESS/CRESS com apoio da 
ABEPSS e ENESSO foi determinante, apesar de não serem entidade 
siondical foram elas que levarama luta nesta etapa. Na primeira etapa 
de 1978 a 1986 a luta foi levada pelos sindicatos, pela CENEAS e ANAS, 
porém, esses se extinguiram no período de 92 a 94. Por outro lado com 
a derrota pelo veto de Sarney passamos a lutar na prática pelas 30 
horas em processos de negociação. A participação das entidades 
profissionais tem sido fundamentais em outras lutas recentes como a 
luta pela Aprovação do Piso Salarial e implantação do Serviço Social 
na Educação. 
 

11. Como você analisa o movimento sindical das/dos assistentes sociais na atualidade? 
 
Muito fraco pois sua existência não está colada nas lutas, tem pouca 
representatividade e como disse a retomada dos sindicatos nos estados 
foi expressão de suas diretorias destituídas de suas bases. Cabe uma 
pesquisa de âmbito nacional para saber a quntas anda a organizacnao 
sindical em cada estado. Ressalto que a realidade de cada estado tem 
particularidades. No Rio, o Sindicato deixou de ser expressão de 
organizaçõi e luta mas ˜ão houve deliberação por sua extinção. Fica 
anos paralisado e ao retomar a discussão abre-se um processo eleitoral 
e se mantém vivo. Em outos estados , como em São Paulo, foram 
retomados por um pequeno grupo, a partir de uma articulação de uma 
deputada do PCdo B. Se no final dos anos 70 para transformarmos uma 
associação em sindicato precisávamos de 1/3 dos profissionais a ela 
filiados, a partir de 2000, o sindicato pode ser forrmado com 
baixíssima representação. Daí se tem a estrutura que passa a ser a 
transmissão de uma corrente política destituida de base de 
representação. É um sindicalismo em decomposição. 
 

12. Qual é sua análise sobre a atuação das Centrais Sindicais na atualidade? 
 
Uma pulverização de dentrais. A Força SIndical desde seu inïcio 
representa um braço do projeto neoliberal no interior do proletariado. 
A CUT que teve seu vigor de lutas nos anos 80, se filia a CIOLS- 
Central Sindical Social Democrata nos anos 90 e a partir dos anos 2000 
se torna uma central governista, estadista, braço do PT e do governo 
no movimento sindical. Hoje o PCdoB, que é aliado do PT no governo 
criou sua própria central sindical, a CTTB. Essas centrais acima 
recebem um recurso significativo repassado pelo Ministério do Trabalho 
referente ao Imposto Sindical. Do ponto de vista de um sindicalismo 
autônomo que se opõe ao neoliberalismo e ao Estado à serviço do 
Capital, que defende o fim do imposto sindical e a auto-organização 
independente da classe temos o movimento sindical com direção do PCB 
que está na Intersindical, o Psol em outra Intersindical, o PSTU na 
Conlutas, e como fica a unidade dos trabalhadores? Na realidade os 
setores combativos, revolucionários devem atuar nos sindicatos de base 
reformistas, estadistas e disputar as direções na base dos 
trabalhadores. A frente única classista de lutas poderia ser um 
instrumento de unificação da classe. Em 2010 a Conlutas teve um 
Congresso para fundar a CSP-Conlutas mas o setor do Psol se retirou 
antes o que dividiu ainda mais o movimento. Estamos às vésperas do 1º 
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de maio e há alguns anos o movimento sindical classista faz seu 1º de 
maio conjunto na Pça da Sé em São Paulo. O 1º de maio da Força 
Sindical é de distribuicão de prêmios com sorteios de casas e carros; 
o da CUT show musical. Este ano o PSTU chama o 1º de maio na Av. 
Paulista, enquanto que as outras correntes de esquerda buscam um ato 
unitário na Praça da Sé. O divisionismo das direções em nada contribui 
para a perspectiva da unidade na luta. O capitalismo em decomposição, 
a ofensiva do capital sobre ostrabalhadores no plano internacional, a 
ilusão das massas trabalhadoras no Governo do PT que representa o 
capital, a necessidade da classe trabalhadora retomar suas lutas 
colocam sobretudo que a esquerda autônoma classista repense sua 
atuação, buscando unidade na luta, posto que a dispersão em nada 
contribui para o avanço da classe. 
 

13. As Diretizes Curriculares da ABEPSS, em consonância com o Código de Ética Profissional de 
1993, ressaltam a importância da formação profissional na constituição de uma consciência 
política e de uma/um profissional próxima(o) às lutas mais amplas da classe trabalhadora. 
No seu entendimento, quais são as contribuições e os limites da formação profissional para a 
reaproximação das/dos assistentes sociais aos movimentos sociais, em especial ao 
movimento sindical? 
 
A contribuição se expressa na orientação teórico- metodológica na 
perspectiva da totalidade da vida social tendo no legado marxiano e na 
tradição marxista sua orientacão; a comprensão da centralidade do 
trabalho como categoria fundante do ser social e a perspectiva da 
emancipação humana posta no Código de Ética e nas Diretrizes 
Curriculares. Porém com a expansão desordenada e mercantil da 
formação, com a precarização do ensino e do trabalho, a luta por 
garantir as diretrizes definidas pela Abepss é uma batalha permanente. 
De outro lado a hora aula em grande parte das unidades de ensino não 
prevêm a pesquisa e a extensão que são instrumentos fundamentais de 
vinculação da formação com as lutas sociais. De outro lado a chamada 
"questão democrática" do final doas amnos 80, cria uma ilusão 
politicista em parte dos movimentos sociais que abdica da guerra de 
movimento para se atar somente a guerra de posição. O autor comunista 
Gramsci nos alerta que esses dois movimentos são fundamentais na luta 
anti-capitalista, anti-impwrialista e socialista. Grande parte dos 
movimentos porém, a partir dos anos 90, passa a travar uma luta 
meramente institucional. Os movimentos que têm açãodireta como 
ocupação de terras , movimento grevista, tem sido cada vez mais 
criminalizados por um Estado penal 
 

14. A FENAS tem um posicionamento sobre o ensino de graduação à distância em Serviço 
Social? 
 
Não tenho conhecimento do posicionamento da FENAS, O que posso afirmar 
é que as entidades profissionais da categoria CFESS/CRESS, ABEPSS e 
estudantil, ENESSO , tem se colocado firmemente contra o EaD e 
desenvolveram a campanha Educação não é mercadoria. Assim como temos 
nos posicionado contrários à toda lógica da Contra-reforma da Educação 
como: privatização e mercantilização do ensino, EaD, mestrados 
profissionalizantes entre outras medidas. 

 


