CA
ARTA DEE FLORIA
ANÓPOLIS
As/Os

286

participantess,

delegaadas/os

de

base

e

dire
eção,

obseervadoras//es e con
nvidadas/oss, reunidaas/os no 39º Encoontro Naccional
CFESSS/CRESS, entre os dias
d 09 e 12 de settembro de 2010, aoo representtar o
CFESSS e os CREESS, com sua base dee aproximaadamente 95 mil asssistentes so
ociais
brasileiros, vêm
m a público
o manifesttar seu possicionamen
nto políticoo e ético frrente
es econôm
micas e socciais a que está subm
metida a classe
c
às degradantes condiçõe
ncia centrra‐se na super
s
trabalhadora diante da crise do capital, cuja essên
exploração

do

trabalhho,

fonte

da

acumulaação.

g
mais perverso, cujos
c
A crise, que eclodiu em 200 8, atinge, hoje, seu grau
esigualdade
e social, sãão mascarrados
efeittos destruttivos, exprressos na imensa de
pelo
o capital. É uma crise estrutura l que se esstende porr toda partte e viola nossa
n
relaçção com a natureza, minando as condiçõ
ões fundam
mentais dee sobrevivê
ência
hum
mana. Essess efeitos de
estrutivos sse expressaam na dete
eriorizaçãoo das condições
de vida da classe trabalhado
t
ora, na desregulam
mentação dos dirreitos
histo
oricamentee conquistaados, na deesorganizaação políticca dos sujeeitos coletivvos e
na ccriminalizaçção dos movimentos
m
s sociais. O enfrenta
amento dee tal crise pelo
capittal se expressa no aumento
a
dda terceirizzação, info
ormalidadee, prestaçãão de
serviços sem regulação, destruiçãoo de postoss de trabalhos, menoos emprego
os na
ústria
indú

e

agriculltura.

o do capittal, que allimentada pelo
Vivemos em tempos de mu ndialização
nto tecnoló
ógico, se ssustenta naa internacionalizaçãoo da produ
ução,
deseenvolvimen
na eexpansão do
d mercado
o financeirro e na fragmentação
o do munddo do trabalho,

geraando o aumento da desigualddade social, expresso
o na fomee, no conssumo
exceessivo,

n
nas

guerrras

étniicas

e

religiosass

e

noo

terroriismo.

Na socied
dade brasilleira, os ddireitos são
o violadoss diariame nte, tendo
o em
e o desenvvolvimento
o das
vistaa essa racionalidade do capita lismo que,, mediante
forçaas produttivas, em
m nome do permanente progresso,
p
produz uma
desu
umanidadee das relaçõ
ões, num pprocesso que é respo
onsável pello desemprego,
desiggualdade social e alienaçã o crescen
ntes. Esse
es traços próprioss da
sociaabilidade do
d capital alimentam
a
o discurso
o conservad
dor que caaptura coraações
e m
mentes na perspectiva do proojeto dom
minante. É latente, na atualid
dade,
cidad
des sendo transformadas em pparaíso da especulaçã
e
ão financeiira e imobiliária
e em
m espaços da violênccia, do dessemprego e da destruição do m
meio ambiente,
espeecialmentee nas perifferias, incllusive em nome do esporte, com seu forte
podeer de mob
bilização e legitimaçãão. A Copa de 2014
4 e a Olim
mpíada de 2016
apon
ntam desd
de já para esses proccessos de acirramento das dessigualdade
es. 51

Novas formas de segregação ssocial e estigmatização, tanto eespaciais como
c
m‐se a
sociaais, vêm see consolidaando na reealidade brrasileira. Com isto inttensificam
disseeminação da “culturra do meddo”, o isolaamento da
as elites e m “guetoss” de
luxo e a expulsão da classe trabalhhadora dos espaços de acessoo aos serviçços e
ncia, seu isolamentoo nas perifferias
beneefícios da urbanizaçãão e, por consequên
das cidades onde não comparece
c
em as polítticas públiicas, caraccterizando uma
sínteese

das

contradiçções

da

questão

social na
n

conte mporaneid
dade.

As políticaas sociais que deveeriam ser universaiss são atinggidas por esse

proccesso desttrutivo de
e direitoss, assumin
ndo cada vez maiis um caráter
minimalista e meritocráático, deteerminadass pela privvatização acelerada dos
f
ime
ediata noo aumento
o da
serviços públiicos. Isso se expreessa de forma
banas, reprrimarizaçãoo da economia
conccentração das propriiedades ruurais e urb
dos países peeriféricos, agravamennto do de
esemprego
o, reduçãoo do valorr dos
esso aos diireitos prevvidenciário
os, diminuiição dos gaastos
salárrios, restriçção no ace
sociaais no messmo passo em que o fundo pú
úblico é ca
apturado ppelos intere
esses
do ccapital e corrosão
c
da sociabili dade, que
e atinge de
e maneira assustado
ora a
juventude, fazendo com que 1 em cada 500 jovens não chegue aaos 19 ano
os no
Brassil.

a forte in capacidade de
As eleiçõees gerais no país ttêm mosttrado uma
f
um projeto parra o Brasil,, que
responder a esses problemas e diiscutir de fato
peração das atuais coondições de vida da classe
c
trabbalhadora e que
resulte em sup
Assistimos a uma ag
gudização dos discu
ursos
lhes garanta direitos efetivos. A
politizados e cliente
elistas qu e, além de
d não apontar
a
peerspectivas de
desp
mud
danças sociais e econ
nômicas, a centuam o mascaram
mento da questão so
ocial.
Assisstimos a um
u frágil e limitadoo debate, expresso na despoolitização deste
d
proccesso eleito
oral, bem como, o aapelo às medidas
m
pu
unitivas e ccerceadoraas da
liberrdade – à segurança pública, rredução daa maiorida
ade penal, fim do Esstado
laico
o, dentre outros
o
– esspecialmennte nas can
ndidaturas ao parlam
mento, que
e não
afirm
mam o com
mpromisso com polítiicas públicas universais. Observvamos tam
mbém
umaa espécie de prestaçãão de contaas antecipaadas ao capital, com a retomad
da de
prop
postas con
ntrarreform
mistas da previdênccia e da estrutura
e
ttributária. Não
estamos acom
mpanhando
o campanhhas que levvem à mo
otivação daas massas para

eleger seus reepresentan
ntes. O quue predom
mina são grrandes invvestimento
os do
heiro público em pro
opagandass e práticas manipulatórias e conservadoras,
dinh
que fazem da política
p
braasileira um
ma dança daas cadeirass dos granddes e histó
óricos
interresses

econômi cos

e

polítticos.

g
Para as eleições ganharem
sentido elas precisavam appontar para a
pliação e gaarantia de conquistass, para a fo
ormulação de políticaas públicass que
amp
correespondam aos direitos sociais, políticos, culturais, econômico
e
os e ambie
entais
daqu
uelas e daqueles
d
que
q
vivem
m em situ
uação de exploraçãoo, opressãão e
discrriminação. E assim sendo, eli minar os privilégios de poderr e riquezza de
pouccos que, historicame
h
ente, cara cterizam a sociedad
de brasileirra. Para taanto,
faz‐sse necessáário e urrgente a construçãão de um
m campo unificado dos
trabalhadores capaz de qualificar
q
eessa disputa, o que ta
ambém nãoo se configgurou
o eleitoral de 2010, o que colocca um gran
nde desafioo de constrrução
neste processo
o. Construção esta que só é possivel na experiiência da luta.
paraa o futuro

Nós, Assiistentes Sociais
S
insspirados/ass na rece
ente aproovação daa Lei
n
jornnada de traabalho parra 30 horaas sem red
dução
123117/10, quee reduz a nossa
salarrial, enten
ndemos qu
ue essa coonquista foi
f fruto de
d amplass mobilizações,
reveeladoras do
d potencial crítico e organiizativo desta categooria. Todo
os/as
sabeemos que no tempo presente vem prevalecendo a restriçãoo e reduçãão de
direiitos. Lutarr e conqu
uistar um direito trabalhista
t
a tão impportante nesse
n
mom
mento histó
órico faz da nossa coonquista um
ma grande vitória. Noossa luta segue
s
pela ampliação
o de direitos para ttoda a classe trabalhadora. Essse importtante
ganh
ho, fruto da
d articulaação, presssão e mob
bilização dessa categgoria ague
errida

que são os/ass assistenttes sociais brasileiro
os/as se exxpressou nno ato pú
úblico
B
em
m 03/08/100, durante o XIII CBASS. Essa perrspectiva crítica
realiizado em Brasília,
ocial se re
evela tambbém neste
e 39º. Enccontro Naccional, quando
do SServiço So
apro
ovamos, po
or imensa maioria, o posicionaamento pe
ela defesa da Legalizzação
do Aborto, das
d
Políticcas de Açções Afirm
mativas, as
a campannhas conttra a
d educação superiorr, e contra todas as fo
ormas de vviolência, entre
e
preccarização da
outras deliberações. São
o posicionaamentos e lutas que
e contrapõõem a todaas as
mas de opressão e acirrament
a
to das desigualdade
es sociais e defende
em a
form
consstrução de uma ordem societárria que pre
econiza a so
ocializaçãoo da riquezza, da
políttica

e

da

culltura.

omento sócio‐histó
s
rico de barbárie produzida pelo capital,
Neste mo
o favorável à legalizaação do ab
borto,
destacamos a relevânciaa do posici onamento
o Nacional, nos som
mando às lu
utas histórricas dos m
movimento
os de
neste Encontro
heres no país.
p
No Brrasil, o aboorto insegu
uro representa um ggrave problema
mulh
de saúde pública um
ma vez que mais de 1 milhão de mulheres,
dominantemente pob
bres e neggras, praticcam aborto
o clandestiino, resultando
pred
em 2250 mil intternações pelo Sistema Único de Saúde para trataamento de suas
complicações e transform
mando‐o nna 4ª causaa de morte
e materna.. Consideraamos
m
precisam
p
seer reconhe
ecidas com
mo sujeitos éticos cap
pazes
que todas as mulheres
decidir com
m liberdade
e e responnsabilidade
e sobre quando, se qquerem ou
u não
de d
ter ffilhos/as e quantos. O nossoo posicionaamento co
ontra a pprecarização da
form
mação e do exercício profissioonal se exxpressa na
a deliberaação acercca da
campanha naccional em defesa
d
da EEducação e na minuta da Políticca de Educcação
Perm
manente co
omo importante insttrumento de
d lutas diante dos ddesafios po
ostos

a qualificação
o ético, política
p
e teórico metodológ
gica do SServiço So
ocial.

Com isso, neste iníccio das com
memorações da maio
oridade doo nosso Có
ódigo
es sociais, reafirmam
mos valore
es e princíípios do nosso
n
de ÉÉtica, nós, assistente
projeeto ético político profissiona
p
al do Servviço Sociall brasileiroo, pautado na
consstrução de uma sociedade
s
livre de toda fo
orma de exploraçãão e
merccantilizaçao da vida. A realizaçãão desse projeto requer media ções e dessafios
perm
manentes e cotidiano
os com a l uta pela universaliza
u
ação das ppolíticas sociais;
amp
pliação e efetivação
e
blico,
dos direittos: ampliaação do accesso ao eensino púb
gratu
uito, preseencial, laico
o e de quaalidade em
m todos oss níveis; deesconcentrração
da tterra e daa propried
dade; redisstribuição da renda e riquez a; garantia de
alocaação do orrçamento público
p
na s políticas sociais e fim
f de sua utilização para
pagaamento

de

juros

e

amortizzações

da

dív ida

blica.
púb

mos, mais do que nunca, nosso com
mpromisso com as lutas
Reafirmam
óricas da classe traabalhadoraa e contra as açõe
es que prrocuram inibir,
histó
obsttaculizar e coibir suaas formas de resistê
ência e de
e organizaçção coletivva. A
crim
minalização dos movim
mentos socciais e/ou de suas lid
deranças reevela profunda
violaação dos direitos
d
hu
umanos e de rupturaa com as conquistass democrááticas
histo
oricamentee construíd
das. Silencciar os mo
ovimentos sociais é uma exp
plícita
tentativa de impor oss interess es econômicos, po
olíticos e culturais que
o capital e tentam
m impedir a capacidade de resistência. A
favorecem ao
minalização submete mulheres e homens inseridos nas mais ddiferentes lutas
crim
à vio
olação da liberdade de expreessão, da sua dignid
dade e doss seus dirreitos

polítticos, além
m de sere
em imped idos de agir
a
como sujeitos históricos que
almeejam mudaanças efetivas na soc iedade. Co
om Mário Benedetti,
B
cantamos::

...cantamos po rque o griito só não basta
á não bastta o pranto
o nem a ra
aiva
e já
canttamos porrque cremo
os nessa gente
g
e porque vvenceremo
os a derrotta
canttamos porrque o sol nos recon
nhece
e po
orque o cam
avera
mpo cheirra a prima
e porque neesse talo e lá no fruto
da pergunnta tem a sua resposta
cad
canttamos porrque chovee sobre o sulco
s
e somos m
militantes desta vida
a
e porrque não ppodemos nem queremos
deixxar que a canção see torne cin
nzas.

Floriaanópolis, 112 de sete
embro de 2010.
Conselho Federaal de Serviiço Social (CFESS)
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