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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

CRESS GOIÁS - 19ª REGIÃO 

 

COMUNICADO 

CURSO DE EXTENSÃO - EDUCAÇÃO PERMANENTE  

GESTÕES 2017/2020 - 2020/2023 

CRESS GOIÁS - 19ª REGIÃO  

 

Prezades Assistentes Sociais e estudantes de Serviço Social,  

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS Goiás, por meio da Comissão de 

Trabalho e Formação Profissional, comunica a sua decisão em dar continuidade no Curso 

de Educação Permanente, em articulação com as diversas unidades acadêmicas com o 

objetivo de “evidenciar a dimensão política como instrumento de reflexão crítica sobre a 

realidade social e aprimoramento da intervenção profissional; potencializar as análises 

teóricas substanciais acerca da realidade para qualificar o trabalho profissional” 

(CFESS/CRESS, 2012, p.44), interrompido em decorrência da pandemia do novo 

Coronavírus/Covid 19, que atingiu não só o Brasil, como toda população mundialmente. 

Considerando que a proposta do curso é a de contribuir com o aprofundamento dos 

elementos sócio-históricos e fundamentos teórico-metodológico, ético-político e técnico-

operativo do Serviço Social, necessidade sempre presente e atual para a qualificação do 

trabalho ofertado à população, a Comissão de Trabalho e Formação Profissional avaliou que 

a modalidade virtual compromete a sua qualidade e fere um de seus objetivos ao 

impossibilitar maior interação das pessoas envolvidas. Avaliou ainda que nesse período de 
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distanciamento físico imposto pelos protocolos sanitários como alternativa eficaz para se 

conter a proliferação do vírus, além do efetivo trabalho remoto, se evidenciou uma explosão 

de oferta de cursos virtuais e lives, gerando uma sobrecarga de trabalho e de exposição às 

ferramentas digitais e, com isso, foi notória a percepção de uma condição de esgotamento 

físico e mental entre os/as profissionais. Assim, concluímos por aguardar o melhor 

momento para que o Curso de Educação Permanente do CRESS 19ª Região cumpra 

com o objetivo para o qual foi proposto.  

Portanto, o mencionado curso deverá ser retomado quando estivermos em 

condições de nos reunirmos coletivamente, com segurança sanitária, e não por em 

risco nossas vidas e nem comprometer os seus objetivos e qualidade propostos. E que 

estaremos em condições de dar continuidade à nossa luta na construção de outra 

sociabilidade justa e igualitária. Mesmo que esse horizonte esteja distante teremos como 

referência os ensinamentos de Paulo Freire: 

 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo 

esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança é 

espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com 

outros para fazer de outro modo (PEDAGOGIA DA 

ESPERANÇA, 1992 s/p). 

 

Então esperançamos na luta coletiva, pois a materialização desse curso é resultado 

dessa maturação germinada em solo fecundo com os pés no chão, uma das estratégias para 

continuarmos com o compromisso de contribuir na defesa e fortalecimento da profissão de 

Serviço Social comprometido com a classe trabalhadora. 

Assim, seguimos firmes nesse movimento de luta coletiva para derrubar os muros 

que nos aprisionam. 

Atenciosamente, 

 

Comissão de Trabalho e Formação Profissional-CRESS Goiás 

 

                                                                                             Goiânia-Go, primavera, 2021. 


