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Exma。 Presidenta Eiiane Ge「ber

Ao cumprimenta」os/las cordiaImente, Vimos po「 meio deste ap「esentar

「esposta ao convjte enviado ao ConseIho RegionaI de Servi9O Social (CRESSRS),

Pa「a Participaeao no = Seminario Servi9O Sociai Clinico, COmPOndo de fo「ma

especiaI a mesa intituiada: “Linha hegem6nica materialista dia唯tica e

pluraiidade: POdem co“existir?’’.

iniciaimente, Cabe-nOS destaca「 a Resolueao CFESS 569/2010 que 「esulta

de ampIo debate, 「ealizado de forma democfatica no Conjunto CFESS/CRESS,

que veda as p「aticas terapeuticas aos/as Assistentes Sociais. Remetemos em

anexo documentos do CFESS que demonst「am de fo「ma detaihada este pro∞SSO

hist6「ico. Neste sentido comp「eendemos que este debate na categoria e

COmPletamente in6cuo e cont「a-hegem6nico, COnt「ariando as de=be「a?6es

democ「aticas exp「essas na 「esolu9aO SuPraCitada.

Ja quanto ao debate proposto na mesa espec緬ca, temOS algumas b「eves

COnSidera96es a faze「:

1. O Conjunto CFESS/CRESS tem por p「atica, anteS de qualque「 emissao

de resoiu辞o que trate do exercicjo profissional, em SeuS Encontros Nacionais que

「ednem anuaimente Assistentes Sociais que estao na gestao do Conjunto e em

iguai ndme「o po「 Assistentes Sociais de Base, Criar um espaeo aberto de d胎logo

COm a CategO「ia profissjonal, reSPeitando uma reflexao m冊Pia e piurai dos

distintos posicionamentos na area. Os temas que sao debatidos nesses encont「os

SaO definidos de forma coietiva, COm tOdos os sujeitos presentes, buscando

aSSegurar O eSPa9O de const「u9aO COnjunta da catego「ia p「ofissionaL

2. Dialogar sob「e o Principio FundamentaI do nosso C6digo de Etica que

trata da "Ga「antia do piuralismo, at「aV色S do 「espeito as co「「entes profissionais

existentes e suas express6es te6ricas, e COmPrOmisso com o constante

ap「imoramento intelectual" nao significa abrir mao de uma direeao c「itica, Como

nOS t「aZ a agenda do/a Assistente Sociai 2018 - ’o respeito ao pIuraiismo no

CamPO democ「atico tamb色m 「ep「esenta o conf「OntO C「itjco do Servi9O Sociai
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b;泰詣「o com‾seu passado 「ecente, ma「Cado pelo conservadorismo"　O

reconhecimento da democracia como valo「 e o seu campO COmO referencia

universal para as vertenteS P「Ofissionais assegu「a a coe「台ncia inte「na entre a

perspectiva te6「ica, 6tica e politica do p「ojeto p「ofissionai hegem6nico e a di「e鈎o

social est「at6gica definida pe-a profissao. Em tempos de neoliberalismo e de

pensamento p6s-mOdemo, a ga「antia do plu「alismo no camPO democ「atico e o

comp「omisso com o constante aPrimoramento intelectuaI sao tamb色m exp「essaO

de um posicionamento critico de recusa do ecletismo te6「ico e do 「elativismo 6tico

e po-itico, que impedem a apreensao dos fundamentos da realidade social e de

sua condieao de totalidade hist6「ica’COntribuindo pa「a a legitima?aO ideo16gica da

sociab冊ade burguesa一. E importante tamb6m ressalta「 que a 「etOmada de

p「aticas conservado「as, COmO aS “P「aticas Terapeuticas” ou ainda “Servi?O SociaI

Clinico’」 fragiIizam e amea?am O =OSSO Projeto Etico-PoIitico’O quaI fdi resuItado

das t「ansfo「ma?6es societarias p「otagonizadas peia vangua「da do Servieo Sociai

no bojo da catego「ia, f「uto do amadu「ecimento c「了tico da profissao no Bras帥

3, As concep96es da Teoria Social C「itica 「epresentadas majo「itariamente

Pelo pensame=tO de Ka「I Marx sao essenciais na compreensao da realidade

SOCiai, Most「a-Se fundamentaI compreender que esse auto「 Se COnStitui em uma

refe「encia de grande 「elevancia na anatse da sociedade, reCOnhecido por dive「SOS

PeSquisado「es tanto no ambito da p「odu鉾O te6「ica do Servi?O Sociai, COmO em

in心me「as produe6es no ambito das Cjencias Sociais Apiicadas. O debate do

marxismo deve se「 entendido enquanto uma corrente epistemoI6gica do

PenSamentO Cien師CO e aO COmPreend合-ia, teremOS nitido que nao podem co-

existi「, maS Sim, entenderemos que temos projetos profissionais em disputa, aSSim

COmO temOS PrOjetos societa「ios em disputa

4, O CRESS mantem o seu comp「omjsso no respeito a liberdade e a

democ「acia, buscando se conso=da「 COmO um eSPa?O aberto de discuss6es da

CategO「ia p「ofissional, auX帥ando com a forma?aO COntinuada de seus integ「antes,

a fim de qua旧Ca「 e fortalece「 O Servi?O Social. Nesse sentido, tOdos os

POSicjonamentos da categoria profissional refletem uma discussao coletiva,

COnSt「uida de fo「ma t「anspa「ente, democ「atica e pa巾Cipativa nos Congressos

B「asiIei「OS de Assiste=teS Sociais, nOS Encontros Nacjonais de Pesquisado「es em

Servi9O Social, nOS Encont「OS Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS e nas
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唾R岳SS RS
diversas oficinas 「ealizadas no ambito da Associa?aO de Ensino e Pesquisa em

Servi9O Social. Desta fo「ma, tOdos os posicionamentos e concepe6es te6「icas que

norteiam a drea se constitui em um direcionamento hegem6nico, maS que busca

se calca「 em uma discussao aberta que mant6m suas ra了zes assentadas na 6tica

P「Ofissionai e na =berdade, e=qua=tO VaIores fundamentais pa「a a p「Ofissao・

5. Cump「e destaca「, Out「OSSim, que O CRESSRS, juntamente com o

CFESS, tem a atribui9aO de orienta「, disc印nar, nO「matiza「, fiscalizar e defende「 O

exercicio p「ofissional do/a Assistente Sociai no B「asil, e aqui’ mais

espec桐camente no Estado do RS. Todavia, Pa「a a16m de suas atribui96es-

COntidas na Lei 8662/1993, a entidade vem promovendo, ha mais de t「es decadas,

a96es poIiticas para a ∞nSt「ueaO de um projeto de sociedade radicalmente

democ「釦co, e em defesa intransigente de Di「eitos Humanos e dos inte「esses da

Classe trabaihadora. O CRESSRS, aSSim como todos Conselhos e Ordens de

P「Ofiss6es Reguiamentadas do Rio Grande do Sul, naO Se Pauta nO

COrPOrativismo, maS Sim na defesa da sociedade e na garantia da etica

P「OfissionaI, As p「aticas terapeuticas nao sao at「ibui?6es p「ivativas dos/das

Assistentes Sociais, POrtantO, quem reCeber por parte deste profissional este

Servi9O, Ce巾amente esta「a deixando de ser atendido por um p「Ofissional

deviclamente nab冊ado e prepa「ado tecnicamente.

Desta forma ag「adecemos o convite e info「mamos que nos fa「emos

PreSenteS" indicamos a Assistente SociaI de Base, Thaisa Teixeira CIoss, que

COmP6e a Comissao de Fo「ma9aO e TrabaIho Profissionai e 6 membro do G「upo

de T「abaiho Tematico do Servi?O SociaI na Saude (GT Sa的e) para compo「 a

meSa em 「eP「eSenta9aO do CRESSRS'　AIem disso, eSta「aO P「eSenteS O

Conselhei「O Presidente AgnaIdo EngeI Knevitz e a Conseihei「a Renata Dut「a

Fe「「ugem, Onde no debate fa「ao a defesa deste posicionamento coIetivo da

CategOria.

Atenciosamente,

一・頴謡摺
Presidente
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