
Rua Conselheiro Nébias, 1.022 – Bairro Campos Eliseos – São Paulo/SP – CEP: 01203-002 
Fone/Fax: (11) 3351 7500 – e-mail: cress@cress-sp.org.br – site: www.cress-sp.org.br

GESTÃO AMPLIAÇÕES
2014-2017

“Das lutas coletivas a emancipação”`

POSICIONAMENTO DA DIREÇÃO ESTADUAL, FRENTE 
A RECONSTRUÇÃO DO SINDICATO DE CATEGORIA

Prezados/as assistentes sociais do Estado de São Paulo,

Neste momento em que estamos diante do aprofundamento de desafios 
conjunturais e estruturais nós, representantes eleitos pelo voto direto dessa cate-
goria em processo eleitoral aberto e transparente, para assumir a função pública 
de orientar, fiscalizar e defender a profissão, não podemos nos furtar ao debate 
que se apresenta: a reconstrução do sindicato de categoria, a saber, o Sindicato 
dos/as Assistentes Sociais do Estado de São Paulo.

Cabe, brevemente, resgatar alguns conteúdos históricos que informam o fun-
damento de nosso posicionamento. O sindicato de assistentes sociais foi construí-
do no bojo conjuntural das lutas sindicais dos anos 1970 à 1990 e teve sua impor-
tância historicamente situada até o momento em que a ebulição da luta contra a 
Ditadura Empresarial-Militar implicou a radicalização da luta de classes, baseada 
no entendimento de que esta luta, no então contexto político brasileiro, deveria ser 
mais homogênea possível no âmbito de sua composição classista e geral.

Os desdobramentos desta conjuntura resultaram para a categoria de assis-
tentes sociais duas tarefas políticas historicamente importantes: a conquista dos 
Conselhos Regionais, até então dirigidos pela parcela conservadora e autoritária 
da categoria e; a desconstrução da segmentação sindical por categoria para com-
bater o corporativismo e a burocratização sindical, de modo que na realização de 
assembleia geral da então Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS), 
em meados dos anos 1980 e 1990, foi deliberado pela desconstrução deste e 
dos sindicatos estaduais e pelo indicativo de adesão dos atuais sindicalizados 
aos sindicatos gerais ou por ramo de atividade, inclusive buscando compor a 
diretoria destes, como foram os exemplos dos sindicatos da Saúde1 e de outros 
sindicatos gerais ou por ramo de atividade.

1Para maior aprofundamento, ler ABRAMIDES, Maria Beatriz. A organização político- 
-sindical dos Assistentes Sociais: trajetória de lutas e desafios contemporâneos. Revista 
Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 97, p. 85-108, 2009.



Rua Conselheiro Nébias, 1.022 – Bairro Campos Eliseos – São Paulo/SP – CEP: 01203-002 
Fone/Fax: (11) 3351 7500 – e-mail: cress@cress-sp.org.br – site: www.cress-sp.org.br

GESTÃO AMPLIAÇÕES
2014-2017

“Das lutas coletivas a emancipação”`

É de nosso conhecimento e participação ativa no acompanhamento e deba-
te que, nos últimos 10 anos, houveram pelo menos quatro tentativas de refundar 
o sindicato de assistentes sociais de São Paulo, sempre com a presença de as-
pectos de burocratização sindical e imediatismo no trato da questão classista da 
categoria. Naquelas oportunidades, assistentes sociais alinhados com a luta geral 
das classes trabalhadoras2 tensionaram o debate e, de algum modo, contribuíram 
para a continuidade da desconstrução do sindicato. Cabe salientar que, em ne-
nhum momento, o CRESS/SP interviu ou intervirá institucional e juridicamente 
para agir contra qualquer tipo de organização da categoria, dado o compromisso 
e o dever que temos com as garantias constitucionais de direito à livre associa-
ção dos cidadãos/ãs. Contudo, tais garantias, por serem democráticas, não colo-
cam restrições na elaboração e difusão de posicionamentos do Conselho sobre 
como deve se dar a organização sindical da classe trabalhadora.

O acúmulo de debates, lutas, encaminhamentos e deliberações de Encon-
tros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, a as determinações conjunturais 
presentes desde o início do Século XXI, resultou na organização e divulgação 
ampla à toda a categoria da realização de Seminário Nacional de Serviço Social 
e Organização Sindical, entre 30 e 31/10/2012 e posterior registro de posiciona-
mento do Conjunto em uma edição do material “CFESS Manifesta”.

Clique aqui para conhecer a edição especial do “CFESS Manifesta”.
Em decorrência da crítica que fazemos à segmentação da classe por catego-

rias, temos o entendimento de que a burocratização sindical é nociva para a qual-
quer iniciativa de organização da classe trabalhadora, pois suas aspirações polí-
ticas trazem possibilidades de encastelamento de diretoria e conspiração contra 
ampliação da participação política da base nas decisões de seu interesse direto, 
resultando em possíveis negociações contra estes interesses (no âmbito da con-
ciliação e do possibilismo), bem como a fragilização na formação política para 
o fomento da autonomia de luta da classe. Neste sentido, nos causaram prévias 

2 Em consonância com os Princípios Fundamentais III, VIII e IX, e Artigos 12 (b) e 13 (c) do 
Código de Ética dos/as Assistentes Sociais.

https://drive.google.com/a/rspress.com.br/file/d/0B79Siy8VA_2JUnhCUXJIUE92Y1E/view
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preocupações ao tomar conhecimento da pauta da assembleia para refundação 
do Sindicato dos/as Assistentes Sociais a ser realizada em 29/08/2015, quando 
observamos que, num mesmo dia e horário, serão definidos encaminhamentos 
que, minimamente, demandariam alguns meses de organização aberta, debates, 
votações e publicizações prévias, como por exemplo: a alteração de estatuto; a 
inscrição e eleição de chapas; a posse da diretoria; a filiação a órgão de classe 
federal, Federação Nacional de Assistentes Sociais (FENAS, antiga ANAS) e 
em central sindical, etc.

Clique aqui para conhecer a pauta da assembleia geral.
Diante da atual conjuntura de crise econômica, de ataque aos direitos tra-

balhistas, de desregulamentação das profissões e das relações de trabalho, de 
amplas terceirizações e de desemprego crescente, a classe trabalhadora da qual 
nós assistentes sociais pertencemos é a mais atingida neste processo crescente e, 
logo, alternativas de organização de “classe” são colocadas para confundir os/as 
trabalhadores/as, e suas lutas, trazendo a ilusão de que essas formas de organi-
zação irão trazer respostas imediatas para as nossas lutas cotidianas e legítimas.

Questionamos se para os sindicatos gerais e por ramo de atividade está 
muito difícil fazer o enfrentamento a toda essa realidade que se apresenta, quem 
dirá para os sindicatos por categoria, que precisam ter capilaridade em todos 
os espaços sociocupacionais. Neste sentido, diante desta nova iniciativa de re-
fundação do sindicato de assistentes sociais, se colocam algumas questões que 
entendemos imprescindíveis de serem suscitadas pela categoria neste debate:

• Qual o balanço histórico feito pela FENAS sobre esta entidade ter se po-
sicionado radicalmente contra o avanço do Projeto de Lei que hoje garante 
legalmente a jornada de 30 horas semanais para os/as assistentes sociais? 
• Está presente na plataforma da/das chapa/as concorrentes à direção do sin-
dicato a judicialização do valor da anuidade do CRESS/SP, como foi rea-
lizada pelos sindicatos do Rio Grande do Sul e do Pará contra os CRESS 
daqueles Estados, acarretando enormes prejuízos no custeio do cumprimento 
das funções precípuas de orientar, fiscalizar e defender a profissão?
• O que os sindicatos ativos estão fazendo para resgatar as perdas salariais 
de toda a categoria, espalhada em todos os espaços sociocupacionais?
• Qual a proposta dos/as candidatos/as para enfrentar o desemprego na categoria?

https://drive.google.com/a/rspress.com.br/file/d/0B79Siy8VA_2JblBaMWJKektTWU0/view
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• Qual a proposta dos/as candidatos/as para enfrentar a precarização das 
condições de trabalho e a incidência expressiva do assédio moral e adoeci-
mento da categoria, em todos os espaços sociocupacionais?
• Qual a posição dos/as candidatos/as sobre a proliferação de Cursos de 
Serviço Social, especialmente os da modalidade à distância – EaD?
• Qual o posicionamento político dos/as candidatos/as sobre os atuais e du-
ríssimos ataques aos direitos da classe trabalhadora, para garantir o sucesso 
do ajuste fiscal implementado pelo governo federal?
Nós da direção estadual do CRESS/SP, estamos realizando ações junto aos 

sindicatos que tem assistentes sociais em sua base. Estamos construindo, também, 
aproximação com as centrais sindicais que fazem a defesa classista e não possibi-
lista dos direitos humanos e do trabalho, ativando o nosso compromisso de discutir 
a importância da sindicalização da categoria, nos sindicatos por ramo ou gerais.

Cabe registrar que a efetivação da luta de classes não se dá em qualquer 
sindicato, mas naquela entidade que consegue responder aos desafios gerais co-
locados para os/as trabalhadores/as e sua classe.  Por outro lado, incentivamos 
e apoiamos assistentes sociais a empreenderem organização política para con-
quistar a diretoria dos sindicatos burocráticos e conciliadores de classe e para 
impulsionar greves de larga escala, como o exemplo que resulta na atual greve 
dos trabalhadores do INSS e dos servidores federais.

É necessário convocar a unidade das lutas e da classe trabalhadora para fa-
zer os enfrentamentos que esta conjuntura nos impõe. Este desafio nos coloca na 
posição de reafirmarmos as nossas posições aprovadas nos fóruns legítimos de de-
cisões da categoria, e a nos manter atentos e fortes contra toda e qualquer posição 
que fomente o conservadorismo político entre nós, assistentes sociais. Assim, re-
chaçamos iniciativas que venham reforçar a fragmentação, o neocorporativismo e 
o individualismo da classe trabalhadora, presentes nessa sociabilidade capitalista.

Temos que elencar estratégias para construção e conquista de sindicatos 
gerais e/ou por ramo de atividade, como bandeira contínua a aliada à luta das 
centrais sindicais comprometidas com a organização real e não burocrática da 
classe trabalhadora e operária desse país, pois isto insere, inequivocamente, a 
premissa do pertencimento de classe aos/às assistentes sociais brasileiros/as.

Temos que fortalecer a capacidade política de articular as nossas reivindica-
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ções especificas (condições técnicas e éticas de trabalho, piso salarial, efetivação 
das 30 horas, etc.) com as de outros/as trabalhadores/as, sendo pautadas pelos sindi-
catos e não perdendo de vista a luta mais geral, pois como todos e todas somos tra-
balhadores/as assalariados/as, as nossas lutas tem que ter uma concepção classista.

Assim, entendemos que nós assistentes sociais devemos estar sindicalizados 
na base sindical de nossos espaços sociocupacionais ou nos sindicatos gerais, e 
inseridos nos movimentos sociais, nas lutas com outros/as trabalhadores/as, articu-
lando a defesa de nosso projeto ético-político, fruto de histórica construção coletiva. 

O que temos para enfatizar será sempre a nossa defesa de uma sociedade 
sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero.

Saudações em luta!

São Paulo, 28 de Agosto de 2015

DIREÇÃO ESTADUAL DO CONSELhO REGIONAL DE SERvIÇO 
SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – 9ª REGIÃO

Gestão Ampliações: “Das lutas Coletivas à emancipação” (2014-2017)


