
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 É com muita satisfação que o CRESS-5ª Região-BA vem trazer a público os trabalhos 

científicos apresentados nas Sessões de Comunicação Oral do Evento comemorativo do dia da 

(o) assistente social do ano de 2018, o qual ocorreu na Universidade Estadual da Bahia, Campus 

do Cabula, Salvador-BA, em 21 e 22 de maio de 2018. 

 A cada ano, o Conjunto CFESS-CRESS lança a campanha do Dia do/a Assistente Social 

com o objetivo de dar visibilidade à profissão e a suas bandeiras de luta, por meio de uma temática 

específica, definida no ano precedente, durante o Encontro Nacional CFESS-CRESS, a qual 

aponta para questões importantes da sociedade e  da realidade profissional, em cada contexto.  

  Em 2018, a campanha nacional para o dia da/o assistente social apresenta o tema Nossa 

escolha é a resistência: em defesa do trabalho profissional com qualidade e dos direitos da 

população. Essa temática é uma convocatória para que a categoria, junto com todas(os) as(os) 

trabalhadoras e trabalhadores, integre o processo de lutas em defesa dos direitos sociais e se 

proponha a refletir coletivamente sobre o desafio de um exercício profissional com qualidade e 

compromisso ético e político com os(as) trabalhadores(as), em um contexto de desmonte de 

direitos sociais, de avanço do fascismo e do conservadorismo e de intensa precarização do 

trabalho profissional. 

 Sintonizado com essa agenda e atento às particularidades do contexto baiano, o CRESS-

5ª Região-BA propôs, dentro dessa temática, um evento com enfoque  específico na Seguridade 

Social, pensada de forma ampliada. Os avanços e retrocessos da Seguridade Social brasileira 

conseguem traduzir muitos dos dilemas vivenciados por nossa sociedade, em sua inserção 

dependente na dinâmica mundializada e financeirizada do capitalismo contemporâneo, 

especialmente a relação entre as mudanças no mundo do trabalho, as lutas e os sujeitos políticos 

e os padrões de proteção social. Nesse contexto, o Serviço Social brasileiro tem resistido 

coletivamente, por meio da afirmação de um conjunto de bandeiras de luta que são defendidas no 

cotidiano profissional e nos espaços de articulação política da categoria, dentre elas, a defesa da 

Seguridade Social e da profissão. Contudo, o momento atual é especialmente desafiador para essa 

luta, uma vez que a categoria enfrenta, no próprio campo profissional, uma forte investida 

neoconservadora, bem como a precarização de seu trabalho e formação, posta nos baixos salários, 



nas contratações temporárias, na ampliação das exigências sobre o trabalho, na intensificação e 

tecnificação das demandas, na pressão por produtividade e, ainda, no desemprego.  Além disso, 

as profissionais que vivenciam essas condições enfrentam um contexto de formação profissional 

marcado pela precarização e mercantilização da educação.  

Assim, esse é um momento que tensiona toda uma cultura profissional construída, nos 

últimos anos, em torno de nosso projeto ético-político e sua defesa explícita dos interesses da 

classe trabalhadora, expressos na ampliação da democracia e dos direitos sociais e na projeção de 

uma outra forma de sociabilidade, não mediada pelo mercado e seus imperativos. E, por essa 

razão, cabe-nos, com presteza, ampliar a resistência, fundando-a em um posicionamento crítico, 

construído coletivamente, com base em amplo debate. 

Nesse sentido, esse Evento Comemorativo promoveu debates qualificados, discussões em 

plenárias, oficinas e sessões de apresentação de trabalhos, bem como momentos culturais e de 

confraternização.  

Sem dúvida, as Sessões de Comunicação Oral constituíram-se em um momento especial, 

ao possibilitar um espaço concreto para a troca de conhecimentos, para o debate crítico e 

democrático de ideias e para a articulação das(os) participantes em torno de algumas importantes 

questões teórico-políticas que mobilizam a categoria. Acreditamos que esses são espaços vitais 

para fortalecer nosso atual projeto profissional e apontar renovados caminhos de resistência e 

luta!  

Dessa forma, pensamos ser importante publicar as comunicações enviadas para as sessões, 

socializando com a categoria as reflexões feitas nesse momento tão rico. Esperamos que a leitura 

dos trabalhos sugira caminhos, suscite questões e críticas, bem como inspire mais e mais 

assistentes sociais a se dedicarem à pesquisa e à análise da realidade social. 

Boa leitura!  

Salvador, março de 2019. 

 


