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COM A 
PALAVRA 
O CRESS

Na última edição do ano 
de 2020, o jornal Via 
Social traz às mãos 
dos leitores e leitoras o 

tema central o Serviço Social 
na Educação. Após cerca de 
20 anos de luta para a inser-
ção de profissionais de Serviço 
Social na rede pública de edu-
cação básica, em dezem-
bro de 2019 foi aprovada a 
Lei 13.935, que dispõe sobre 
a inclusão do Serviço Social 
e da Psicologia neste impor-
tante espaço de atuação pro-
fissional. Diante da aprovação 
da lei apresenta-se um novo 
desafio, a sua implementação, 
em articulação com a psicolo-
gia busca-se a partir de agora  
a criação de vagas, garan-
tia de dotação orçamentária, 
realização de concursos públi-
cos, entre outras. Essa luta é 
necessária em todo o território 
nacional. Portanto, o Conjunto 
CFESS/CRESS vem se empe-
nhando em encontrar estraté-
gias para subsidiar as articula-
ções locais na direção de uma 
concepção de educação que 
coadune  com o projeto ético-
político profissional. 

O Artigo central construído 
pela Assistente Social Kênia 
Augusta Figueiredo discorre 
sobre a luta histórica repre-
sentada pela promulgação 
da lei federal, e os desafios 
ainda a serem superados. No 
espaço CRESS em Ação tra-
zemos informações referen-
tes aos principais encontros, 
fóruns, seminários em que par-
ticiparam conselheiros/as, tra-
balhadores/as e Assistentes 
Sociais de base. Neste ano em 
especial, eventos realizados 

em formato virtual, con-
forme a Resolução CFESS 
nº 949/2020, com destaque à 
Plenária Nacional do Conjunto 
CFESS/CRESS que tratou as 
pautas do Conjunto de forma 
on-line, porém com o cuidado 
de dar espaço às discussões 
primando pelo efetivo debate 
e construção coletiva. 

No Fique Sabendo trazemos 
informações sobre a reunião 
de Conselho Pleno que deli-
berou sobre os valores refe-
rentes à anuidade de 2021. 
Também temos espaço reser-
vado às comissões e as prin-
cipais atividades e eventos 
desenvolvidos no período. A 
convidada Assistente Social 
Larissa Muller de Sias conta 
um pouco de sua trajetória 
profissional no espaço Sou 
Assistente Social. Também 
destacamos o Aproxime-se 
de sua Região falando sobre 
o Encontro com as coorde-
nações dos 13 NUCRESS do 
estado. 

Ao final da edição apresen-
tamos o balancete da autar-
quia. Lembramos que esta 
edição, que fecha o ano de 
2020, traz conteúdos impor-
tantes e debates que acon-
tecem a nível estadual para 
o fazer profissional dos/as 
Assistentes Sociais. Vamos 
aproveitar a leitura e recarregar 
nossas energias para iniciar o 
próximo ano seguindo na luta 
cotidiana pela efetivação de 
nosso projeto ético-político.  

Viviana Wachtel Seleme Uba
Presidente do CRESS/SC
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LARISSA MULLER 
DE SIAS
Larissa Muller de Sias é graduada em Serviço 
Social (UFSC) e Pós-graduada em Educação 
Social (UCB). Atua como Assistente Social no 
Marista Escola Social São José.

Via Social - Como você percebe a atuação do/a As-
sistente Social na política de educação?
Larissa Muller de Sias - O/A profissional de Servi-
ço Social atua em diversos eixos através da política 
de educação, é importante olhar para o território 
onde a escola está inserida, suas potencialidades 
e vulnerabilidades e na mobilização das lideran-
ças comunitárias desse território. Atua também na 
identificação de violação de direitos das crianças, 
adolescentes e jovens, e na participação nos espa-
ços de controle social contribuindo para a garantia 
de direitos.  

Outro eixo bastante relevante na atuação do/a 
Assistente Social é a contribuição no processo 
formativo do corpo docente, possibilitando novas 
perspectivas destes e também ampliando as possi-
bilidades de realização de um currículo com enfo-
que em direitos humanos. Através de um trabalho 
com a equipe multidisciplinar, que inclui o corpo 
docente, é possível propiciar a qualidade social da 
educação, contribuindo na direção de uma educa-
ção com enfoque na emancipação política e social, 
ampliando a compreensão da realidade social da 
qual os/as estudantes estão inseridos. Outro eixo 
a ser destacado é o trabalho de articulação com a 
rede socioassistencial, através das demandas dos/
as estudantes e famílias identificadas, esse traba-
lho de articulação com CRAS, CREAS, Conselho 
Tutelar, ONGS, Ministério Público, Centros de Saú-
de, CAPS I é de suma importância para garantir o 
atendimento desses.

Via Social - Você avalia como positiva a promulga-
ção da Lei 13935/2019?
Larissa Muller de Sias - Sim, é de extrema impor-
tância a inserção do/a profissional de Serviço So-
cial na escola pública. Esse profissional contribui 
para uma perspectiva diferenciada que vai além do 
processo de ensino e aprendizagem. No trabalho 
com a equipe multidisciplinar, participa da constru-
ção das diretrizes político pedagógicas, visando 
um processo de gestão democrática, participativa e 
que envolva todos os sujeitos do espaço educativo. 

Via Social - Que desafios se colocam para o/a pro-

fissional de Serviço Social que atua na educa-
ção pública?
Larissa Muller de Sias - Um dos principais 
desafios no cotidiano do trabalho do/a assis-
tente social na política de educação é se de-
parar com uma rede socioassistentencial bas-
tante fragilizada, com demanda reprimida e 
poucos locais de atendimento. Sendo a maior 
parte destes locais, distantes de onde a popu-
lação atendida está inserida, necessitando de 
tempo e recurso financeiro para se deslocar 
até esses pontos de atendimento. 

A questão apontada está ligada a situações 
de opressão e violações de direitos vivencia-
das por muitas famílias, tais como desempre-
go, precarização do trabalho, com impactos na 
alimentação, condições de moradia, trabalho 
infantil e outros. No cotidiano do exercício pro-
fissional percebemos que cada vez mais cedo 
os/as estudantes buscam o trabalho para con-
tribuir na renda familiar.  

Essas situações de opressão e violações 
de direitos vivenciados pelos/as estudantes 
tem impacto direto no processo de ensino e 
aprendizagem, nessa direção se constitui de-
safio para o Serviço Social desmistificar as 
concepções discriminatórias, preconceituosas 
e permeadas de juízos de valores muitas ve-
zes presente no espaço educativo, culpabili-
zando estudantes e famílias. Portanto, diante 
da conjuntura político educacional do país, 
reafirmo a importância do/a profissional de 
Serviço Social nesses espaços articulando a 
dimensão teórico-metodológica, ético-política 
e técnico-operativa. ▣
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O CRESS 12ª Região formou o “Grupo de 
Trabalho Serviço Social na Educação” 
para construir ações voltadas à imple-

mentação da Lei 13.935/2019, a qual dispõe 
sobre a contratação de Assistentes Sociais e 
psicólogos/as na rede pública de educação. 
Fazem parte deste GT as conselheiras Elisônia 
Carin Renk, Maria Aparecida de Souza Reis, 
Débora Ruviaro e Milena Fucks; a assessora 
técnica Kátia Regina Madeira; a agente fiscal 

Maiara Paula de Souza Arten; e as Assistentes 
Sociais de base Lenir Hermes, Vanessa Vinicia 
da Costa e Letícia Martins Falcão Ferreira.

Realizando reuniões semanais, o GT montou 
um Plano de ação buscando estratégias para 
alavancar o debate sobre a atuação do/a 
Assistente Social na política de educação em 
Santa Catarina, bem como efetivar a aplicação 
da lei no estado e nos municípios.

V I A  C R E S S4

PLANO DE TRABALHO

A primeira ação proposta pelo GT foi articular 
ações junto ao Conselho Regional de Psicologia, 
considerando que as duas categorias profis-
sionais devem atuar em conjunto na luta cole-
tiva pela implementação da Lei, pensando não 
em uma conquista corporativista que apenas 
beneficiaria as profissões. Ao contrário disso, o 
Serviço Social e a Psicologia têm muito a contri-
buir no sentido de garantir o direito à educação 
que seja pública, laica, anticapacitista, antirra-
cista e de qualidade.

Também resultado do nosso plano de ações, 
no dia 21 de outubro realizamos uma capacita-
ção para conselheiros/as, trabalhadores/as e 
membros de comissões do CRESS, com o obje-
tivo de oferecer subsídios que adensassem e 
consolidassem o debate sobre o Serviço Social 
na educação no espaço do CRESS 12ª Região. 
Para dinamizar a proposta da discussão, con-
vidamos a Assistente Social Kênia Figueiredo, 
conselheira do CFESS e participante do GT 
Nacional Serviço Social na Educação, que rea-
firmou a luta nacional e histórica que culminou 

na aprovação da lei em 2019 (foto abaixo). 
Kênia trouxe elementos importantes para 

pensar a atuação profissional de Assistentes 
Sociais na política de educação, lembrando a 
função social da escola, que vai muito além do 
processo ensino-aprendizagem. Outro debate 
importante que Kênia apresentou está rela-
cionado às atribuições e competências dos/
as Assistentes Sociais, que não se alteram na 
atuação junto às escolas. Ou seja, o Código de 
Ética e a Lei de Regulamentação da profissão 
continuam sendo os aportes de atuação, como 
em qualquer outra política pública na qual o/a 
profissional esteja atuando.

Outra ação proposta pelo GT foi a criação 
de um banner no site do CRESS, onde fosse 
possível localizar todos os documentos rela-
cionados ao tema e dar publicidade as ativida-
des realizadas e documentos produzidos pelo 
GT. Convidamos a todos e todas a navegarem 
na página do cress-sc.org.br e contribuir na luta 
pela inserção do Serviço Social na educação 
básica. 
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GT SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA

Buscando o fortalecimento da luta em nível 
de estado, os conselhos regionais de Psicologia 
e de Serviço Social de Santa Catarina convida-
ram outras entidades representativas das cate-
gorias para atuarem em conjunto. Assim, surgiu 
o grupo de trabalho que contém representantes 
das seguintes entidades: CRESS/SC, CRP/SC, 
SinPsi/SC, ABEPSS e ABEP. 

O grupo vem se reunindo semanalmente 
desde início de outubro, traçando metas e 
estratégias para defesa do Serviço Social e 
da Psicologia na educação. Foi produzido um 
plano de trabalho, o qual vem sendo estrutu-
rado a cada encontro. Um dos primeiros movi-
mentos do grupo foi buscar o apoio da FECAM 
(Federação Catarinense de Municípios), na 
pessoa da Assistente Social Janice Merigo, 
sendo fundamental para ativação da luta junto 
aos municípios.

A partir deste contato com a FECAM, e enten-
dendo a oportunidade do pleito eleitoral como 
um momento relevante da nossa mobilização, 
produzimos uma carta aberta aos/às candidatos/
as às eleições municipais de 2020, pedindo que 
os/as futuros/as prefeitos/as e vereadores/as 
incluíssem em seus planos de governo a regula-
mentação da lei federal 13.935/2019 em âmbito 
municipal. Conforme o texto da carta: “ressal-
tamos que é de inestimável interesse público 
a implementação desta lei para a garantia de 
uma educação pública e de qualidade, e incen-
tivamos a introdução desta pauta nos planos de 
governos das gestões municipais”.

Concomitante à divulgação da carta aberta 
endereçada a candidatos/as, também foi enviado 
ofício às Prefeituras, Câmaras de Vereadores e 
Associações de Municípios buscando a mobili-
zação imediata junto a esses órgãos. 

Além disso, o grupo de trabalho vem estabe-
lecendo contato com a Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina, com o Conselho 
Estadual de Educação, e a Secretaria Estadual 

de Educação, buscando traçar estratégias e 
fazer a defesa da implantação da lei no estado.

Objetivando fortalecer o vínculo entre as enti-
dades participantes do GT e dar homogenei-
dade aos materiais produzidos, foi fundamen-
tal a conjugação de um plano de comunicação 
no intuito de criar a identidade visual do grupo 
de trabalho, mobilizar as duas categorias pro-
fissionais e divulgar as atividades realizadas. 

No dia 10/11 o grupo participou de uma mesa 
redonda organizada pelo Portal Desacato intitu-
lada: “Agora é Lei: Psicólogos/as e Assistentes 
Sociais na rede de educação básica” e mediada 
pela jornalista Rosangela Bion. Participaram 
desta mesa redonda a Assistente Social Débora 
Ruviaro conselheira do CRESS 12ª Região, 
a Assistente Social Inez Rocha Zacarias da 
ABEPSS/SC, o psicólogo Jairo Lunard cola-
borador do CRP-12, a psicóloga Vânia Maria 
Machado diretora do SinPsi-SC e o psicólogo 
Nasser Haidar Barbosa da ABEP/SC. Essa 
mesa redonda está disponível nas páginas do 
Facebook do CRESS/SC e do Portal Desacato.

LUTA HISTÓRICA

A aprovação em 12 de setembro de 2019 da 
Lei Federal nº 13.935 é fruto de uma luta intensa 
realizada por movimentos que defendem a edu-
cação pública brasileira. Foram duas décadas 
de tramitação do Projeto de Lei para culminar 
na sua aprovação em 2019, passando pelo veto 
presidencial e em seguida a derrubada do veto 
pelo Congresso.

Em uma conjuntura de retrocessos, desmon-
tes e cortes em todas as áreas das políticas 
sociais, a aprovação dessa lei representa uma 
importante vitória para a política pública de edu-
cação. Considerando a realidade concreta das 
escolas e do sistema de ensino brasileiro, é de 
primordial importância a inserção de equipes 

multiprofissionais nas redes de ensino de edu-
cação básica para, desta forma, poderem con-
tribuir no atendimento integral e de qualidade 
das crianças e adolescentes.

Superados os enfrentamentos para aprova-
ção da lei em nível federal, nossa luta não pode 
parar. Agora, o nosso trabalho volta-se à defini-
ção de estratégias para a efetivação da Lei nº 
13.935 nas escolas estaduais e municipais de 
Santa Catarina. 

Assistente Social, participe dos movimen-
tos de articulação em seu município e em sua 
região para que possamos garantir esse direito. 

▣
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CRESS 12ª REGIÃO PARTICIPOU DO CRESS 12ª REGIÃO PARTICIPOU DO 
13º SEMINÁRIO NACIONAL DAS COFIS 13º SEMINÁRIO NACIONAL DAS COFIS 
DO CONJUNTO CFESS/CRESSDO CONJUNTO CFESS/CRESS

Nos dias 25 e 26 de setembro de 
2020, o CRESS 12ª Região, 
representado pela Conselheira 

Coordenadora da Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COFI) 
Débora Ruviaro, pela Conselheira 
Mary Kazue Zanfra, pela Assistente 
Social de base Quéli Flach Anschau 
e pela Agente Fiscal Maiara Paula 
de Souza Arten, participou do 13º 
Seminário Nacional das COFIs do 
Conjunto CFESS/CRESS, o qual 
ocorreu de forma remota via plata-
forma Google Meet.

O evento possibilitou a amplia-
ção do debate acerca dos desa-
fios enfrentados pelos CRESS na 
manutenção das atividades de 
orientação e fiscalização do exercí-
cio profissional dos/as Assistentes 
Sociais em meio à pandemia do 
novo Coronavírus, fator este que 
implicou em grandes adaptações na 
atuação direta das atividades das 
COFIs e dos CRESS, bem como na 
dinâmica de intervenção e subsídios a catego-
ria profissional.

O Seminário, em síntese, instigou para análise 
acerca da Política Nacional de Fiscalização e 
os Desafios da orientação e fiscalização no 
contexto da pandemia, cujo debate foi condu-
zido pela Conselheira Presidente do CFESS 
Elizabeth Borges e a agente fiscal Maria de 
Fátima Valentim (CRESS/RJ). Evidenciou-se 
a importância do trabalho dos/as Assistentes 
Sociais no contexto da pandemia da COVID-
19, especialmente no atendimento à popula-
ção e acesso aos direitos. Enfatizou-se a defesa 
das condições éticas e técnicas de trabalho 
dos/as Assistentes Sociais (Resolução CFESS 
493/2006), bem como os desafios enfrentados 
pelos CRESS na manutenção das atividades 
inerentes a esta Autarquia Federal.

Na sequência da programação do Seminário, 
a mesa debateu os “Desafios para o Serviço 
Social no contexto de teletrabalho e trabalho 
precarizado”, subsídios apresentados pela 
conselheira do CFESS Emilly Tenório e pelo 
Assistente Social Fábio dos Santos Barbosa. 
Nesta temática, destacaram-se os limites e pos-
sibilidades do teletrabalho e videoconferências, 

considerando as especificidades na atuação e 
apreensão da realidade social, a qual requer, de 
forma bastante enfática, a incidência presencial 
junto à população usuária.

Por fim, no dia 26, os debates permearam as 
“Requisições e atribuições indevidas: antigas e 
novas demandas às/aos Assistentes Sociais”, 
conduzida pela Coordenadora da COFI do 
CFESS Maria Rocha, e pelo Assistente Social 
e Professor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), Maurílio Matos.   

Este espaço do Seminário – organizado 
pelo CFESS no primeiro e no último ano de 
cada gestão do Conjunto – proporciona uma 
aproximação oportuna e necessária entre as 
Comissões de Orientação e Fiscalização de 
todo o Brasil. É um momento importante para 
tecer debates e estabelecer trocas entre agentes 
fiscais, conselheiros/as e Assistentes Sociais 
de base que participam das comissões. A cada 
encontro desse tipo, nos fortalecemos enquanto 
COFI e enquanto CRESS para seguir na defesa 
da profissão.

Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI
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No início do mês de outubro 
ocorreu a Plenár ia 
Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS, em substitui-
ção ao Encontro Nacional – ins-
tância máxima de deliberação do 
Conjunto – devido a excepciona-
lidade do ano de 2020 em decor-
rência da Covid-19 e a impos-
sibilidade de realizar eventos 
presenciais. 

Após a realização das Pré-
Plenárias regionais junto aos 
NUCRESS de Santa Catarina, 
das Plenárias Consultivas 
On-line realizadas em setem-
bro pelo CRESS 12ª Região, 
e da Reunião Descentralizada 
da Região Sul – a qual juntou 
as propostas advindas dos 
CRESS do Rio Grande do Sul, 
do Paraná e de Santa Catarina 
para o triênio 2020-2023 – inte-
grantes do CRESS/SC partici-
param da Plenária Nacional. O 
evento ocorreu de forma remota, 
iniciando na manhã do dia 02 
de outubro com a palestra inti-
tulada “TIC: novas tecnologias 
de comunicação e informação 
para a velha exploração do tra-
balho” ministrada pelas profes-
soras Cristina Brites e Ivanete 
Boschetti. Se você ainda não 
teve a oportunidade de assistir, 
essa palestra está disponível no 
canal do Youtube do CFESS.

Na tarde do dia 02 houve a 
apresentação das regras para a 
Plenária Nacional e das defesas 
éticas e políticas do Serviço 
Social brasileiro, objetivando 
dar base para a construção dos 
debates quando da discussão 
das propostas de ação do triênio 
2020-2023.

Em seguida, no sábado dia 
03, durante todo o dia houve 
a discussão dos eixos temá-
ticos: orientação e fiscaliza-
ção, administrativo-financeiro, 
ética e direitos humanos, comu-
nicação, seguridade social, 

formação profissional e rela-
ções internacionais. E por fim, 
no dia 04, domingo de manhã, 
foi feita leitura e aprovação de 
todas as propostas para o triênio 
que tiveram consenso durante a 
Plenária Nacional. Aquelas pro-
postas que não obtiveram con-
senso em sua redação foram 
encaminhadas para nova dis-
cussão no próximo Encontro 
Nacional, em 2021. 

Importante mencionar que o 
tema definido para o triênio 2020-
2023 é “Mulheres: Assistentes 
Sociais contra o trabalho explo-
rado, toda forma de opressão e 
em defesa da vida!”. E que o tema 
para o dia do Assistente Social 
de 2021 será: “Assistente Social 
em defesa do direito à vida no 
campo e na cidade - pelos povos 
originários e comunidades tra-
dicionais!”. O relatório completo 
da Plenária Nacional encontra- 
se disponível no site do CFESS.

Durante a Plenária, represen-
tantes dos CRESS das cinco 
regiões do país construíram 
a “Carta da Plenária Nacional 
Virtual do Conjunto CFESS-
CRESS”, documento tradicional-
mente construído nos Encontros 
Nacionais da categoria e que 
expressam a dinâmica da con-
juntura enfrentada pelos/as 
Assistentes Sociais na socie-
dade brasileira. Considerando 
as adversidades vivenciadas 
a partir da instauração de uma 
crise sanitária, econômica e 
social, a carta ressalta que: “O 
essencial é a vida e, para ter 
vida, é preciso ter uma política 
de saúde que preze pela uni-
versalidade e equidade”. Por 
isso, lutamos: “Por uma polí-
tica de habitação que subsidie 
as condições mínimas de prote-
ção; Por uma política de assis-
tência social que prime pelo 
acesso a direitos e benefícios 
socioassistenciais; por uma 

política de educação emancipa-
tória e presencial. Por uma polí-
tica de segurança pública que 
não mate e extermine a popu-
lação negra e LGBTI+; Por uma 
política de segurança alimentar 
que combata a fome; Por uma 
política de meio ambiente que 
proteja e preserve os bens natu-
rais; Por uma efetiva Política de 
Promoção e Proteção dos Povos 
Indígenas e de Comunidades 
Tradicionais”.

Além disso, ao levantar o 
debate sobre as tecnologias da 
informação, que passaram a 
ganhar centralidade no cotidiano 
de trabalho de muitos/as profis-
sionais, a carta defende que “é 
preciso exercitar a criticidade 
na adesão dessas tecnologias, 
reforçando o seu papel auxiliar 
e suplementar, não substitutivo 
do trabalho profissional, de suas 
competências e habilidades”. 

Desta forma, “a apropriação 
estratégica dessas ferramen-
tas em nosso cotidiano deve se 
orientar pelo sentido de dar visi-
bilidade às necessidades sociais 
e à afirmação de direitos, agili-
zando processo de levanta-
mento de dados, conhecimento 
da realidade e socialização de 
informações, impedindo que as 
mesmas sirvam para deteriorar 
ainda mais nossa capacidade 
criativa. Para isso, esse caminho 
deve tomar um contorno cada 
vez mais coletivo”.

Com “A certeza na frente 
e a história na mão”, nos for-
talecemos a partir do debate 
interno da categoria e também 
na discussão mais ampla com 
a sociedade, certos e certas de 
que temos muito trabalho no 
próximo triênio, e de que cada 
proposta elencada pela cate-
goria é urgente e demanda 
atenção crítica e aguçada diante 
das adversidades dos nossos 
tempos. ▣            
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Caríssimas/os colegas 
Assistentes Sociais, 
considero muito 
importante compar-
tilhar com vocês o 

sentimento de privilégio que 
me invade por estar nesse 
momento histórico em que a 
Lei 13.935/2019 que deter-
mina a obrigatoriedade dos 
serviços de psicologia e serviço 
social nas escolas de educa-
ção básica da rede pública 
foi promulgada, pois trata-se 
de uma conquista coletiva, de 
uma luta que teve início no ano 
2000. Portanto, foram 20 anos 
de idas e vindas, debates e 
articulações, construções de 
estratégias envolvendo muitas 
pessoas que passaram pelo 
conjunto CFESS/CRESS, bem 
como colegas que já atuavam 
na Educação, pesquisadores/
as, especialistas e é claro as 
lideranças e profissionais da 
Psicologia. 

Digo isso porque nesse 
momento da conquista muitos 
querem reivindicar para si a 
vitória e como a desinforma-
ção passou a ser uma estraté-
gia inclusive de governo vale 
fazer a disputa da narrativa. 
Poderia enumerar quantas 
vezes temos ouvido conquis-
tas coletivas que enfrentaram 
resistência inclusive do gabi-
nete do Palácio do Planalto 

ganharem repercussão como 
um feito personalizado. 

A mesma coisa tem ocorrido 
em relação a Lei 13.935/2019. 
Por isso estamos aqui para 
lembrar que a construção cole-
tiva pode ser compreendida 
como um princípio em nossa 
categoria,  estando presente na 
nossa história desde a origem, 
sendo importante que isso não 
se perca visto os tempos da 
individualização e até do iso-
lamento social que nos remete 
muitas vezes em nome da 
praticidade nos desfiliarmos 
uns dos outros. É a constru-
ção coletiva que nos permite 
dizer de um processo de mais 
de 20 anos e que certamente 
não se encerra por agora. Por 
isso me sinto tão privilegiada 
e honrada, pois represento a 
história de muitos/as: de uma 
categoria que colaborou para 
uma conquista social e que 
fará muita diferença na vida de 
muitas pessoas, em especial 
das crianças do nosso país. E 
isso é muito significativo!

Posto o fio da história no seu 
devido lugar é importante dizer 
porque lutamos para estarmos 
presentes na Educação. Não 
se trata apenas de ampliar 
o mercado de trabalho do/a 
Assistente Social. Trata-se de 
reconhecer a Educação como 
uma política pública inscrita 

na totalidade da dinâmica do 
capitalismo e nas particularida-
des deste para países como o 
nosso. Portanto, ela é “resul-
tante de formas historica-
mente determinadas de enfren-
tamento das contradições 
que particularizam a socie-
dade capitalista pelas classes 
sociais e pelo Estado, confor-
mam ações institucionalizadas 
em resposta ao acirramento da 
questão social”. (CFESS, 2013, 
p. 19) 

Em sendo a Educação uma 
política pública necessária ao 
enfrentamento da Questão 
Social, com a particularidade 
de mediar o conflito Capital e 
Trabalho pelo viés da formação 
e pela via da produção e repro-
dução do conhecimento cien-
tífico é compreensível que no 
cotidiano dessa política estejam 
presentes os/as Assistentes 
Sociais por terem como objeto 
da profissão a Questão Social, 
sendo a formação desses/as 
profissionais condizente com 
as dimensões teórico-meto-
dológico, ético-político, técni-
co-operativo que os/as permi-
tem intervir nas expressões da 
Questão Social que se mani-
festam no ambiente escolar.    

É importante dizer por mais 
óbvio que nos pareça que 
Assistência Social não é o 
mesmo que Assistente Social. 

¹ Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, 2020/2023. Docente no Departamento de Serviço 
Social da Universidade de Brasília. Doutora em comunicação e mestre em Serviço Social e políticas sociais. 

SERVIÇO SOCIAL NA 
EDUCAÇÃO: CONQUISTA 
COLETIVA DE UMA LUTA 
HISTÓRICA

Kênia Augusta Figueiredo¹
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Quem é da área sabe o quanto 
essa confusão é recorrente e 
nesse momento da implemen-
tação da Lei, tendo em vista 
a questão do financiamento 
soluções como “emprestar” 
Assistentes Sociais de outras 
políticas para prestarem servi-
ços à Educação tem sido mani-
festo. Por isso é importante 
reafirmarmos que Assistência 
Social é uma política pública, 
inscrita na Constituição Federal 
de 1988, no Capítulo da 
Seguridade Social, tendo por 
objetivo  assegurar proteção 
a renda e aos direitos sociais 
de brasileiras e brasileiros de 
quem dela necessita. Por sua 
vez o/a Assistente Social é 
um profissional graduado em 
nível superior como bacharel 
em Serviço Social, com forma-
ção generalista voltada para a 
capacidade desse/a profissio-
nal em realizar análises polí-
tica, econômica e social e inter-
vir na Questão Social. Nesse 
sentido, atuar na Educação 
requer conhecimentos especí-
ficos da área, o que nos torna 
parceiros/as das professoras 
e professores, pedagogas e 
pedagogos, pessoal adminis-
trativo, dentre outros/as profis-
sionais da Educação. 

É imperativo que com-
preendamos o universo da 
Educação, considerando inclu-
sive as tensões, as lutas e os 
enfrentamentos para que pos-
samos a partir de um amplo 
diálogo ouvir desses/as profis-
sionais suas leituras, deman-
das no cotidiano escolar e 
expectativas em relação ao 
Serviço Social. 

É fundamental  dialo-
garmos sobre a impor-
tância do novo Fundeb - 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos/
as Profissionais da Educação 
como um instrumento perma-
nente de financiamento da 

educação básica pública uma 
vez que há muitas necessida-
des na Educação, inclusive as 
que versam sobre os contra-
tos precarizados dos/as profis-
sionais já reconhecidos como 
da Educação. Precisamos con-
versar sobre isso uma vez que 
a aplicação do Fundeb não 
pode nos dividir. Não pode ser 
algo que esvazia a luta pela 
Educação democrática e inclu-
siva em detrimento do projeto 
em curso calcado em orien-
tações militares. Precisamos 
construir pontes no sentido de 
que aja o reconhecimento das 
contribuições que o Serviço 
Social e a Psicologia podem dar 
à Educação e de que se tratam 
de profissões que se especia-
lizam à política na qual estão 
inseridas e não o contrário 
como praticar outras políticas 
públicas  no ambiente escolar, 
sendo no nosso caso identifi-
cado como assistencialismo.  

A presença de Assistentes 
Sociais no campo da Educação 
– seja atuando diretamente 
nas escolas, seja exercendo 
papeis na gestão dos sistemas 

públicos de educação – é fun-
damental para que se efetive, 
cada vez mais, a universaliza-
ção da educação como direito 
fundamental a todas e todos. 

É preciso que estejamos 
juntos para lutar contra o 
projeto conservador que vem 
crescendo no país; por mais 
verbas para a Educação e por 
melhores salários e condições 
de trabalho para os/as traba-
lhadores da Educação, sendo 
este também nosso lugar 
por termos o que oferecer e 
contribuir. 

Como disse no início do 
texto somos uma categoria 
que conhece a importância da 
construção coletiva e das lutas 
histórias. Vamos juntas e juntos 
construir mais esse capítulo 
para que outros/as se sintam 
também honrados/as e orgu-
lhosos/as da história constru-
ída. O Brasil precisa do Serviço 
Social crítico e comprometido 
com os interesses da classe 
trabalhadora. Por isso estamos 
aqui! 

▣

Referência Bibliografica:
Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de Educação (Gestão CFESS Tempo de Luta e Re-
sistência – 2013).  Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_SUBSIDIOS-AS-EDUCA-
CAO.pdf . Acesso em 07/11/2020. 
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No dia 12 de novembro de 2020 foi reali-
zado o Pleno Extraordinário que fixou a 
anuidade de 2021.

Essa, que foi a nona Plenária do Conselho 
Regional de Serviço Social de Santa Catarina 
- gestão 2020-2023 “Coragem e Democracia: 
A Certeza na Frente, a História na Mão”, teve 
a participação de conselheiros/as, trabalhado-

res/as e assessoria contábil, que deliberaram 
sobre: anuidade de 2021; proposta orçamen-
tária de 2021; prestação de contas do terceiro 
trimestre, além de assuntos administrativos.

Por unanimidade foi aprovada a manutenção 
dos valores praticados no exercício de 2020. 
Portanto, não haverá reajuste na anuidade, fi-
cando definida conforme valor abaixo.

CO N S E L H O  P L E N O  D E F I N E  A N U I DA D E  2 0 21CO N S E L H O  P L E N O  D E F I N E  A N U I DA D E  2 0 21

Mês Vencimento Desconto % Valor com desconto
Fevereiro 10/02/21 15%  (quinze por cento) R$ 492,37

Março 10/03/21 10% (dez por cento) R$ 521,33
Abril 10/04/21 05% (cinco por cento) R$ 550,30
Maio 10/05/21 Valor integral, sem descontos R$ 579,26

§ 2º A anuidade de 2021 poderá ser paga em até 06 (seis) parcelas, com valores iguais e sem 
desconto, cujas datas de vencimento serão:

§ 1º A anuidade pessoa física em cota única será de R$ 579,26 (quinhentos e setenta e nove 
reais e vinte e seis centavos) com as seguintes opções de pagamento e desconto: 

Parcela Vencimento Valor
1ª 10/02/2021 R$ 96,54
2ª 10/03/2021 R$ 96,54
3ª 10/04/2021 R$ 96,54
4ª 10/05/2021 R$ 96,54
5ª 10/06/2021 R$ 96,54
6ª 10/07/2021 R$ 96,54

A anuidade não paga em cota única até o 
décimo dia de maio de 2021 ou parcela não 
quitada nas datas de vencimento, indicadas na 
tabela acima, sofrerão os seguintes acrésci-
mos, calculados sobre o valor da anuidade, no 
mês em que for efetuado o pagamento:
I. multa de 2% (dois por cento) incidente sobre 
a anuidade;
II. juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Os acréscimos referidos no parágrafo acima 
serão calculados automaticamente pelo sis-
tema bancário, sobre o valor da anuidade, na 
data em que for efetuado o pagamento.

A Resolução 28/2020, que define os valo-
res apresentados acima, bem como apresenta 
outras informações relacionadas a anuidade, 

inscrição, cancelamento, etc., foi publicada 
no Diário Oficial da União no dia 17/11/2020 
e pode ser acessada no endereço https://bit.
ly/3pJc21Q.

Outro ponto de pauta aprovado por unanimi-
dade foi a previsão orçamentária para o ano 
de 2021. A previsão orçamentária reúne as re-
ceitas e despesas previstas pelo Conselho. O 
documento, após aprovado pelo CFESS, fica-
rá disponível para consulta, juntamente às de-
mais informações relacionadas ao CRESS/SC, 
no Portal da Transparência.

O Portal permite o acesso transparente e in-
tegral à informações diversas sobre o CRESS 
12ª Região, e encontra-se no site do conselho 
(www.cress-sc.org.br). ▣

* Resolução 028/2020

*

*
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Nos dias 12 e 19 de no-
vembro ocorreram dois 
webinários temáticos 

promovidos pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, em 
parceria com o CRESS 12ª 
Região. A professora doutora 
Luciana Zucco, que ministra 
a disciplina Gênero, Políticas 
Públicas e Serviço Social no 
Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social (PPGSS/
UFSC) é a coordenadora do 
projeto junto ao Núcleo Inter-
disciplinar de Estudos e Pes-
quisas em Saúde, Sexuali-
dade e Relações de Gênero 
(NUSSERGE/UFSC). 

O primeiro evento foi so-
bre o tema “Políticas Sociais 
e Cidadania: violência con-
tra a mulher em discussão” 
e contou com a participação 
de três palestrantes: Rosana 
de Carvalho Martinelli Freitas 
(UFSC), Teresa Kleba Lisboa 
(UFSC) e Normeide Farias 
(Secretaria da Mulher/PE). Já 
o segundo evento teve como 
tema “Feminismo e Envelhe-
cimento”, com as palestrantes 
Simone Cristina Dalbello da 
Silva (CRESS/SC) e Solange 
Maria Teixeira (UFPI). Ambos 
estão disponíveis para acesso 
no canal do Youtube do Nus-
serge.

Tanto o combate à violência 
contra a mulher como o en-
velhecimento, são temas que 
perpassam o cotidiano profis-
sional de Assistentes Sociais 
atuantes nas mais diversas 

políticas públicas e se apre-
sentam como temas que pre-
cisam ser debatidos e apro-
priados pelo Serviço Social. 

Ainda que se tenha um re-
conhecimento dos direitos 
das mulheres, principalmente 
expressos por intermédio da 
Lei nº 11.340/2006, conhe-
cida como Lei Maria da Pe-
nha, e a Lei do feminicídio nº 
13.104/2015, e efetivado por 
meio das lutas que elas mes-
mas vêm protagonizando para 
garantia desses direitos, em 
nosso país, a cada dois minu-
tos é realizado um registro de 
violência doméstica nas dele-
gacias. Chega-se, no Brasil, à 
marca de 180 mulheres estu-
pradas por dia, sendo que em 
88,8% dos casos de feminicí-
dio, o autor foi o próprio com-
panheiro ou ex-companhei-
ro (ANUÁRIO BRASILEIRO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
2019). A violência perpassa to-
das as estruturas sociais e se 
apresenta como um fenômeno 
multifatorial, fortalecido pelo 
sexismo e machismo.

A categoria gênero, assim 
como a velhice, são constru-
ções sociais. Se ao longo da 
vida as mulheres passam por 
processos de exclusão, subor-
dinação, falta de acesso aos 
direitos e às políticas sociais, 
precarização das relações de 
trabalho e familiares, na velhi-
ce, essas situações se acen-
tuarão e terão interferência na 
qualidade de vida das idosas. 

Além de marcadas nas rugas 
e nas linhas de expressão, fi-
cam impressas na subjetivida-
de e na forma como se veem e 
significam suas velhices. 

Os diferentes marcadores 
identitários (classe social, gê-
nero, etnia/raça, pertencimen-
to geográfico, rendimento eco-
nômico, entre outros) podem 
interferir sobre o significado 
atribuído à velhice e sobre a 
forma como ela é experiencia-
da. O webinário possibilitou a 
reflexão sobre a dinâmica do 
envelhecimento e as diferen-
tes formas de envelhecer a 
partir da intersecção desses 
marcadores sociais e do con-
texto sociocultural no qual os 
sujeitos se inserem. 

O Serviço Social, nas pala-
vras de Potyara Pereira (2007) 
“por ser uma profissão que 
atua em constante interação 
com as políticas e os direitos 
sociais, não pode ficar alheio 
à tematização do fenômeno 
do envelhecimento”.  A autora 
ainda afirma que a profissão 
não pode se “abster de um 
exame crítico do significado 
e implicações contextuais” do 
processo do envelhecimento 
humano (p. 244). É com esse 
parâmetro que os webinários 
contribuíram no bojo de de-
bates do Serviço Social, na 
perspectiva de fomentar mu-
danças na realidade e para a 
consolidação de estratégias 
de ampliação de direitos. ▣

WEBINÁRIOS TEMÁTICOS DA UFSC WEBINÁRIOS TEMÁTICOS DA UFSC 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Anuário brasileiro de segurança pública. 13ª Edição. São Paulo, 
2019.
PEREIRA, Potyara A. P. Formação em Serviço Social, política social e envelhecimento populacional. Ser Social, n.21, p. 241-
257, jun/dez. 2007.
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Inserido na agenda de ativi-
dades dos Conselhos Re-
gionais dos Estados do Rio 

Grande do Sul, Paraná e San-
ta Catarina, o Encontro do Fó-
rum das Comissões de Orien-
tação e Fiscalização – COFIs, 
em sua 19ª Edição aconteceu 
nesse ano, excepcionalmente 
pela situação de pandemia da 
COVID-19 através da plata-
forma digital Google Meet, ou 
seja, de forma remota com a 
responsabilidade de organiza-
ção da atividade pelo CRESS 
Santa Catarina. Na agenda 
constam duas edições no ano.

Nessa edição os deba-
tes permearam assuntos di-
retamente relacionados ao 
trabalho da fiscalização dos 
CRESS, mais especificamen-
te aqueles que demonstram 
as condições objetivas de tra-
balho dos/as trabalhadores/as 
Agentes Fiscais, que são os/as 
Assistentes Sociais encarre-
gados da atividade de orientar 
e fiscalizar o exercício profis-
sional. As pales-
trantes Josiane 
Soares Santos, 
professora da 
Universidade Fe-
deral de Sergipe 
e ex-Presidente 
do CFESS e Ma-
ria do Socorro Ro-
cha, atual Conse-
lheira do CFESS 
e Coordenadora 
da COFI Nacional 

contribuíram com subsídios 
para o debate relacionado ao 
processo de orientação e fis-
calização no contexto de pan-
demia e pós pandemia.

Por fim o coletivo presente, 
composto por Agentes Fiscais, 
Conselheiros/as e Assistentes 
Sociais de Base, integrantes 
das COFIs em seus respec-
tivos regionais retomaram as 
demandas e os encaminha-
mentos definidos no Encontro 
anterior, o qual aconteceu em 
Porto Alegre em 2019. A ava-
liação acerca das demandas 
debatidas em Encontros ante-
riores, visualizando a perspec-
tivas dos limites e possibilida-
des dos temas trabalhados, 
levou ao entendimento de 
que alguns assuntos preci-
savam manter-se na agenda, 
como as demandas relacio-
nadas ao sistema de justiça, 
as questões objetivas para o 
credenciamentos dos campos 
de estágio, pontos nevrálgicos 
sobre a emissão de Anotação 

de Responsabilidade Técnica 
– ART, as condições éticas, 
físicas e técnicas para o tra-
balho dos/as Agentes Fiscais, 
o aprofundamento do deba-
te sobre as competências e 
atribuições privativas e até o 
polêmico tema sobre o aborta-
mento.

O evento perpassou por 
assuntos diretamente relacio-
nados ao fazer profissional 
no cotidiano de trabalho de 
Agentes Fiscais, até o debate 
de conteúdos constitutivos do 
exercício profissional da cate-
goria de Assistentes Sociais. 
Foram dois dias de importan-
tes e desafiadores diálogos 
para a formulação de encami-
nhamentos a serem efetiva-
dos na agenda dos Encontros. 
A segunda edição do Fórum 
no ano de 2020 está prevista 
para os dias 30/11 e 01/12, de 
forma remota com a coorde-
nação do CRESS Santa Cata-
rina. ▣

CO M I S S Ã O  D E  O R I E N TA Ç Ã O  E  F I S C A L I Z A Ç Ã OCO M I S S Ã O  D E  O R I E N TA Ç Ã O  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O

19º ENCONTRO DO FÓRUM DAS COFIS REGIÃO SUL19º ENCONTRO DO FÓRUM DAS COFIS REGIÃO SUL
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COMISSÃO DE INSCRIÇÃOCOMISSÃO DE INSCRIÇÃO

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃOCOMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

C O M I S S Õ E S

os processos de inscrição 
principal, secundária, cance-
lamento, interrupção, reins-
crição e transferência dos re-
gistros profissionais com base 
nas Resoluções CFESS nº 
582 e 588/2010, as quais re-
gulamentam estes processos. 

A comissão é formada por 
Assistentes Sociais conselhei-
ras e Assistentes Sociais de 
base que se reúnem quinze-
nalmente para encaminhar os 
processos que chegam até o 
CRESS 12° Região. Nestes 

O CRESS 12ª Região, em 
parceria com os CRESS do 
Paraná e Rio Grande do Sul, 
realizou no mês de setembro 
o X COMUNICASUL (Encon-
tro das Comissões de Comu-
nicações e Assessorias de 
Comunicação dos Estados do 
Sul). O encontro é um evento 
consolidado na agenda dos 
CRESS do Sul do país, sedia-
do de forma intercalada entre 
os estados. Neste ano coube 
a Santa Catarina realizar, de 
forma virtual, a atividade que 
completa uma década.

Conselheiros/as e asses-
sores/as de comunicação dos 
três estados participaram da 
atividade que contou com a 
presença dos assessores de 
comunicação do CFESS, Dio-
go Adjuto e Rafael Werkema, 
que realizaram o Treinamento 

de Mídia, palestra que tem o 
intuito de capacitar as gestões 
no que se refere à comunica-
ção do conjunto, tendo como 
base a Política de Comuni-
cação do Conjunto CFESS/
CRESS.

Simone C. Dalbello da Sil-
va, coordenadora da CCOM, 
avaliou que “a capacitação 
promovida por intermédio do 
COMUNICASUL e o compar-
tilhamento de ideias e suges-
tões, proporcionará uma me-
lhoraria dos resultados, assim 
como, da qualidade dos tra-
balhos desenvolvidos pelas 
comissões de comunicação”. 
Rafael Werkema, assessor 
de comunicação do CFESS 
desde 2010, afirmou que: “O 
espaço de diálogo possibilita-
do pelo COMUNICASUL forta-
lece e aprimora as ações das 

entidades no âmbito da co-
municação, reforça a Política 
do Conjunto e contribui para 
capacitação das gestões. Por 
isso, é importante ressaltar 
essa organização dos CRESS 
da Região Sul, que oferece re-
flexões sobre como podemos 
dialogar cada vez mais e me-
lhor com a categoria de Assis-
tentes Sociais”.

Estiveram presentes as jor-
nalistas Erika Pelegrino e Cris-
tina Thomé, do CRESS/PR, 
Alexandre Dornelles (CRESS/
RS) e Cassiano Ferraz, as-
sessor de comunicação do 
CRESS/SC.

Acompanhe as atividades 
do CRESS 12ª por meio do 
Site, Facebook, Instagram e 
YouTube. ▣

seis meses de trabalho da ges-
tão “Coragem e Democracia: A 
Certeza na Frente, a História 
na Mão”, foram deferidos ou 
homologados: 89 inscrições 
principais, 24 reinscrições, 39 
cancelamentos,  36 transfe-
rências, 05 apostilamentos de 
nome, 04 inscrições secundá-
rias e 01 interrupção do exer-
cício profissional, totalizando 
198 processos despachados.

Após pareceres da Comis-
são de Inscrição, os deferi-
mentos e homologações são 
oficializadas por meio das re-
soluções apreciadas pela dire-
toria, sendo estas publicadas 

no endereço www.cress-sc.
org.br/resolucoes. Além dis-
to, e-mails são respondidos 
diariamente e as principais 
dúvidas e demandas estão re-
lacionadas à emissão do Do-
cumento de Identidade Profis-
sional – DIP e documentação 
para os processos. Devido a 
pandemia da COVID-19 os 
documentos continuam sendo 
aceitos via e-mail (registro@
cress-sc.org.br) conforme Ofí-
cio Circular CFESS n. 44/2020 
de 23 de março de 2020 que 
estabelece o caráter excepcio-
nal e provisório deste procedi-
mento. ▣

Comissão de Inscrição 
tem como objetivo ana-
lisar e deliberar sobre  A
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SOU ASSISTENTE SOCIAL E SUPERVISIONO SOU ASSISTENTE SOCIAL E SUPERVISIONO 
ESTÁGIOESTÁGIO

Com certeza você Assis-
tente Social já esteve 
entre pensar sobre e 

ou aceitar um/a estagiária/a 
de graduação. Para alguns 
uma decisão fácil, para ou-
tros nem tanto. Compreen-
demos que esse “nem tanto” 
não passa só pela “vontade”, 
condições subjetivas, mas 
também, pelas condições ob-
jetivas dos espaços sócio-o-
cupacionais sobretudo pelas 
suas condições de trabalho.  
Questão esta, muito legítima, 
entretanto, como profissão in-
terventiva, partilhar os fazeres 
profissionais e refletir sobre, 
reafirma e até resignifica a im-
portância social da nossa pro-
fissão, porquanto, orientar é 
uma ampliação pedagógica do 
fazer e ao mesmo tempo, uma 
demarcação política do nosso 
compromisso societário. 

Vamos compreender me-
lhor isso?

Nos últimos tempos temos 
presenciado o acirramento 
das desigualdades, onde, a 
impressão que temos é que 
gente vale menos que merca-
doria. Evidente, pois no capi-
talismo, todas as esferas da 
vida estão sendo mercantiliza-
das, existe produto para ‘tudo’, 
como se comprar algo, resol-
vesse as desumanidades. A 
formação acadêmica de novos 
profissional também padece 
desse fenômeno, pois, o en-
sino superior não foge a esta 
lógica de precarização. Nos 
últimos anos as escolas priva-
das têm se apresentado como 
possibilidade facilitada de for-

mação e isto tem se efetivado 
em detrimento da ampliação e 
qualificação das escolas públi-
cas. 

A afronta aos direitos so-
ciais é uma realidade em an-
damento, quando, são estes a 
única possibilidade de dignida-
de humana de milhões de tra-
balhadores. Apreender e pro-
blematizar esses movimentos 
é uma resistência que precisa 
ser ampliada. Os espaços de 
atuação profissional ao se de-
pararem com as expressões 
cruas dessa realidade, são 
por excelência espaços de 
aprendizados constante e por 
isso, o exercício profissional, 
e por consequente, a supervi-
são de estágio constitui-se em 
um dos demarcadores político 
dessa resistência!

São as necessidades dos 
usuários, mediadas pela ins-
trumentalidade profissional, 
que dão sentido ao fazer pro-
fissional. Esse processo ao 
ser partilhado com outros su-
jeitos em formação, poten-
cializam práticas e exercício 
crítico, aqui se assenta seu 
potencial pedagógico e des-
velador da realidade social. 
Para o trabalhador, que nem 
sempre dispõe de um plano de 
carreira formativo, constitui-se 
como espaço reflexivo; para o 
estagiário, de exercício teóri-
co prático; e para academia, a 
possibilidade de reatualizar os 
pressupostos da dimensão in-
vestigativa da profissão. 

Vale ressaltar que a super-
visão direta de estágio em 
Serviço Social  é   atribuição 

privativa do Assistente Social, 
porquanto, para ser Assisten-
te Social, todos passamos por 
este exercício prévio, e como 
tal, somos sabedores que ele 
determina vários ciclos da for-
mação e da vida profissional, 
dentre eles, temas de TCC, 
objetos de estudos acadêmi-
cos e escolhas de atuações 
futuras, assim como, ofere-
cem as instituições estudos 
e reflexões de várias ordens. 
Essa relação tem oferecido 
a profissão revistar e ampliar 
princípios, valores, referen-
ciais teórico-metodológico e 
instrumentais técnicos-opera-
tivo.

Se considerarmos que for-
mação profissional é uma 
constante, é possível afirmar 
que o estágio é um processo 
formativo de vários sujeitos, 
primeiro pelo ato reflexivo so-
bre o exercício profissional e 
segundo, porque articula so-
bre ele vários saberes (super-
visor de campo/aluno/supervi-
sor acadêmico), fortalecendo 
a instrumentalidade da profis-
são e explicitando o posiciona-
mento ético-político desta. 

Essa articulação evidencia, 
sobretudo, o significado social 
da profissão. Apreendendo 
nestes termos, que a ABEPSS 
empreende a campanha: “Sou 
Assistente Social e Supervi-
siono Estágio”, uma vez que 
há potência contestatória nes-
sa relação reflexiva e coletiva.  

Para tanto, nós Assistente 
Sociais precisamos garantir a 
supervisão direta, respeitando 
cada instância e fortalecendo 
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No dia 18 de novembro 
de 2020 os CRESS da 
Região Sul (Rio Gran-

de do Sul, Santa Catarina e 
Paraná) realizaram evento 
virtual, com transmissão pelo 
canal YouTube do CRESS/
SC, com o tema “A Reforma 
Administrativa e os Impactos 
na Atuação Profissional das/
os trabalhadoras/es”. 

O evento contou com a par-
ticipação da Assistente Social 
Professora Doutora Sara Gra-
nemann que trouxe elementos 
para o debate sobre a PEC 
32/2020 e suas consequên-
cias na vida da classe traba-
lhadora fazendo a correlação 
com a atuação profissional 
dos/as Assistentes Sociais. 
Além disso, representantes 
de cada CRESS realizaram 
falas com o posicionamento 
de cada um frente a contrar-
reforma que chega de forma 
avassaladora, impactando no 
presente e futuro, em especial 
do funcionalismo público. 

A professo-
ra abordou de 
forma nítida e 
con tundente 
aspectos per-
versos que re-
tiram direitos 
conquistados 
ao longo de 
muitos anos, 
principalmente da Constitui-
ção Federal de 1988. A inten-
ção foi elucidar e informar a 
classe trabalhadora no sentido 
de que possa se instrumen-
talizar para a mobilização no 
enfrentamento dos desmontes 
de direitos. Em suas falas as 
representantes dos CRESS 
afirmaram  posicionamento 
contrário à reforma, em conso-
nância com o que vem sendo 
debatido no Conjunto CFESS/
CRESS, no sentido de que se 
torna necessário o conheci-
mento e o debate para que a 
classe trabalhadora possa se 
mobilizar e encontrar estraté-
gias de enfrentamento neste 

cenário perverso que se dese-
nha. 

O CRESS 12ª Região foi 
representado pela conselhei-
ra presidente Viviana Wachtel 
Seleme Uba. Também realiza-
ram apontamentos represen-
tantes do CFESS, da  ABEPSS 
e ENESSO, todos demons-
trando posição contrária fren-
te a PEC 32/2020 que vai 
declaradamente ao encontro 
das políticas ultraneoliberais, 
sendo necessário e urgente 
a mobilização de entidades, 
organizações e movimentos 
sociais de representação da 
classe trabalhadora no sentido 
de barrar a PEC. ▣

canais dessa articulação, mas 
antes superando:
• A visão formalista do currí-
culo que reduz o estágio su-
pervisionado à matéria ou dis-
ciplina como o conjunto dos 
componentes da formação; 
• A visão dicotômica entre 
supervisão de campo e aca-
dêmica e reforçar que a res-
ponsabilidade é coletiva: de 
supervisores acadêmicos, de 
campo e de estagiários;

• A reprodução da cisão teoria/
prática no interior da formação 
acadêmica e afirmar a disponi-
bilidade docente para realizar 
a supervisão.
Para então Defender:
• O fortalecimento e criação de 
fórum de supervisão de está-
gio, constituídos por supervi-
sores acadêmicos e de cam-
po como forma de fortalecer o 
projeto profissional;
• Apoio na apropriação por 

parte dos Profissionais da 
Política Nacional de Estágio - 
PNE, Política de Nacional de 
Fiscalização – PNF, Diretrizes 
Curriculares da ABEPPS, Re-
solução CFESS 533/2008;
• Fortalecimento e engajamen-
to no Fórum Nacional e Regio-
nal em Defesa da Formação e 
Trabalho em Serviço Social.       

▣

A REFORMA ADMINISTRATIVA E OS IMPACTOS A REFORMA ADMINISTRATIVA E OS IMPACTOS 
NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DAS/OS NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DAS/OS 
TRABALHADORAS/ESTRABALHADORAS/ES
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O encontro anual que reúne 
os/as coordenadores/as 
dos Núcleos de Base do 

CRESS 12ª Região (NUCRESS), 
aconteceu de forma on-line, por 
meio da plataforma do Google 
Meet, no dia 25 de novembro, com 
duração de duas horas e trinta 
minutos. A programação contou 
com as boas-vindas da gestão, 
na pessoa da Presidente Viviana 
Wachtel Seleme Uba, apresenta-
ção da gestão 2020-2023 e dos 
trabalhadores, bem como, dos coordenadores 
dos NUCRESS e dos Secretários; explanação 
acerca das diretrizes de interiorização do con-
junto CFESS/CRESS com a Assistente Social 
Magali Régis Franz; apresentação do orça-
mento para o ano de 2021 e instruções sobre 
o planejamento das ações para 2021. No final, 
fora realizado um debate sobre os temas abor-
dados e questões pertinentes.

O evento foi organizado pela gestão “Cora-
gem e Democracia: A Certeza na Frente, a His-
tória na Mão”, por intermédio das conselheiras 
que compõe a Comissão de Acompanhamento 
dos NUCRESS: Viviana Wachtel Seleme Uba, 
Simone Cristina Dalbello da Silva, Cláudia 
Cristina Wagner Fritzke Faria e Cláudia Mara 
Fronza da Silva e pela assessora técnica Kátia 
Regina Madeira.

Os NUCRESS se constituem de organiza-
ções de profissionais Assistentes Sociais ins-
critos no CRESS 12ª Região, vinculados ao 
referido Conselho profissional e têm por finali-
dade a articulação e organização dos/das As-
sistentes Sociais da respectiva circunscrição 

no intuito de interiorização, descentralização e 
democratização da gestão política do CRESS.

A constituição dos Núcleos possui, então, 
a natureza de interiorização das ações dos 
CRESS, correspondendo a uma das estraté-
gias do Conselho de se aproximar do cotidia-
no dos/as Assistentes Sociais, mediante ações 
político-pedagógicas que visam a fortalecer a 
mobilização destes/as profissionais, necessá-
ria à defesa da profissão e da qualidade dos 
serviços prestados às/aos usuárias/os. 

Dessa feita, momentos de aproximação, for-
talecimento, construção e organização do fluxo 
e frentes de trabalho, são importantes para o 
bom andamento das ações políticas descen-
tralizadas e avanços das lutas, assim como, da 
abrangência e alcance das estratégias do con-
junto CFESS/CRESS. Consolidando cada vez 
mais uma gestão verdadeiramente pública e 
democrática nas entidades do Serviço Social.

Seguimos juntos/as na luta, na articulação e 
construção de espaços democráticos que for-
taleçam a direção social da profissão. ▣ 

6 º  E N CO N T R O  D O S  NU C R E SS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2020 A 30/09/2020

DESPESAS OPERACIONAIS             R$ 
Despesas com Pessoal                         538.472,97 
Obrigações Patronais                             116.239,72   
Material de Consumo                                    629,70 
Serviço de Terceiros e Encargos           138.616,64 
Outros Serviços e Encargos                  173.335,42 
Diversas Despesas de Custeio                  1.810,88 
Fundo Nac. de Aux. aos CRESS             20.634,87 
Contribuição Pasep                        3.907,03
Despesas de Capital                           0,00

SUB-TOTAL 1.006.893,52

RECEITA BRUTA                                     R$
Receita de Contribuições                    1.606.019,37 
Receita Patrimonial                               34.286,37 
Receita de Serviços                                   3.222,87 
Transferências Correntes                                  0,00
Outras Receitas Correntes         45.916,59 

SUB-TOTAL      1.689.445,20

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       682.551,68
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