
4 5

PROJETO ÉTICO POLÍTICO E O SEU SIGNIFICADO PARA O  
SERVIÇO SOCIAL

Noêmia de Fátima Silva Lopes1; Amanda Cardoso Barbosa2; Diego Tabosa da Silva3

1 Universidade Estadual de Montes Claros MG
Departamento de Política e Ciências Sociais UNIMONTES

Curso de Serviço Social 
E-mail: nfslopes@yahoo.com.br.

2 Universidade Estadual de Montes Claros MG
Departamento de Política e Ciências Sociais UNIMONTES

Curso de Serviço Social 
E-mail: amandacardosobar@hotmail.com

3 Universidade Estadual de Montes Claros MG
Departamento de Política e Ciências Sociais UNIMONTES

Curso de Serviço Social 
E-mail: : tabosa.diego@gmail.com

RESUMO
O artigo a seguir possui como objetivo a discussão de projeto ético político e seu significado para o 
Serviço Social. A metodologia fundamentou-se na pesquisa bibliográfica, ancorada principalmente, nos 
autores José Paulo Netto, Maria Lúcia Barroco e Marilda Vilela Iamamoto. Sua relevância encontra-
se no entendimento de que o projeto coletivo chamado pelo Serviço Social de Projeto ético político, 
se coloca atualmente no bojo da profissão. Sua gênese se sobrevém num contexto mundial ao qual 
se encontrava na época em que foi pensado, na segunda metade da década de 1960 no Brasil. Após o 
estudo concluiu-se que o projeto profissional mantém estreitas relações com projetos societários, sendo 
que, diante do quadro atual de continuidade da ofensiva do capital e do enfraquecimento das lutas e 
de resistência dos movimentos organizados pela classe proletária, o projeto ético político encontra-se 
num momento crucial de sua trajetória, apresenta-se enquanto expressão também da própria trajetória 
da profissão. Sua reafirmação depende não exclusivamente das respostas políticas que os profissionais 
darão aos desafios atuais no âmbito do exercício profissional e no campo da formação, mas, além disso, 
das ações nas diversas áreas de atuação e a partir de intervenções qualificadas, éticas e socialmente 
comprometidas com as lutas da classe trabalhadora. 
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INTRODUÇÃO:

O artigo tem como objetivo discutir o projeto ético político e seu significado para o serviço 
social, projeto que teve sua gênese no processo de renovação do Serviço Social no final da década de 
1960. Momento histórico em que houve a necessidade de pensar um projeto político profissional e sua 
desvinculação da ideologia da igreja católica além da aproximação e apropriação das ideias marxistas 



6 7

na profissão.
O projeto ético político se coloca atualmente no bojo do Serviço Social, não foi construído 

numa perspectiva meramente corporativa, voltada aos interesses específicos e imediatos da categoria 
profissional centrada em si mesma, mas sim de todo o contexto mundial o qual se encontrava, em que 
os movimentos contra cultura, as crises econômicas, a ditadura militar entre outros desafios que se 
colocavam à população, projetou esta mudança no Serviço Social que se encontra em construção na 
contemporaneidade. 

No entanto, “o período contemporâneo apresenta uma nova situação a ser enfrentada, e pode-se 
afirmar que é uma das mais duras que a categoria profissional já passou” (ABRAMIDES, 2007, p. 37). 
Desta forma, exigindo além da instrumentalidade, da formação acadêmica e das inúmeras produções 
teóricas de pesquisas, um posicionamento político firme, claro e coletivo da categoria, nos sentido de 
ampliar estratégias de enfrentamento ao conservadorismo, arraigado nas ações das políticas sociais 
públicas da sociedade, pois,

 
(...) os assistentes sociais há muito acenaram a bandeira da esperança – essa rebeldia 
que rejeita o conformismo e a derrota, contradizendo a cultura da indiferença, 
do medo e da resignação que conduz à naturalização das desigualdades sociais, 
da violência, de preconceitos de gênero, raça e etnia. E conseguiram manter viva 
a capacidade de indignação ante o desrespeito aos direitos humanos e sociais 
de homens e mulheres, crianças, jovens e idosos das classes subalternas com os 
quais trabalhamos cotidianamente (IAMAMOTO, 2008, p. 05).

Neste sentido, reafirma-se a relevância do projeto ético político do serviço social na direção de 
ruptura com o conservadorismo e das questões que eram e são latentes na sociedade do capital e que 
incomodam intensamente e interferem nas ações do profissional. 

É importante dizer que esta postura transformou a indignação de um grupo de assistentes sociais 
em uma postura ideológica e política na profissão. No entanto, pensar o serviço social nesta dimensão 
significa “pensar o Serviço Social na contradição capital/trabalho” (IAMAMOTO, 2000, p. 119), as 
consequências para a classe trabalhadora e suas formas de enfrentamento.

Para a construção deste estudo, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, fundamentada principalmente 
nos autores: Maria Lucia Silva Barroco, Marilda Vilela Iamamoto, Jose Paulo Netto, Marcelo Braz. Tendo 
como etapas, escolha dos autores, a leitura das fontes, discussão, organização das ideias e exposição dos 
resultados. Para tal o viés teórico segue abordagem marxista utilizado-se do método crítico dialético de 
Marx. 

O SERVIÇO SOCIAL E O PROJETO ÉTICO POLÍTICO

A profissão surge como tal, intrínseca as demandas sociais históricas que se aguçam diante do 
enfrentamento das expressões da questão social, num contexto de reprodução do capital e do trabalho 
(BARROCO 2008). Pode-se afirmar que a mesma nasce com o papel de reprodutora das relações sociais 
capitalistas no estágio monopolista, legitimando o Estado Burguês e a presença de projetos sociais 
conservadores, dentre eles o da Igreja Católica.

 O Serviço Social se desenvolve no Brasil até a primeira metade da década de sessenta sem 
polêmicas relevantes, apresentando um consenso nas suas ações, diante de uma carência de elaboração 
teórica científica significativa. Netto (2008), afirma que a categoria profissional neste contexto se colocava 
em uma direção de consenso em suas ações, desta forma, o/a assistente social era um mero executor/a da 
ordem vigente, ou seja, uma postura acrítica, ahistórica e apolítica.

Além disso, os anos 1960 foram marcados por questões econômicas, sociais, políticas e 
ideoculturais, que marcaram a contemporaneidade segundo Netto (2008). Muitas são as transformações 
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sofridas pela sociedade brasileira com a instauração do regime militar. A repressão e a violação de 
direitos para a manutenção da ditadura é, sem dúvida, o aspecto mais triste desse cenário. É erguido, 
após o golpe de 1964, um Estado que tem como função assegurar a reprodução do grande capital. Tem-se 
a instauração de um Estado “antinacional e antidemocrático”, que passa a enfrentar a “questão social” 
não apenas com repressão, mas também com políticas sociais compensatórias. 

Nos anos 1960 e 1970, no período da ditadura militar brasileira, Netto (2008) salienta que foi 
um momento onde se apontou para uma significativa reformulação do cenário da profissão, devido à 
reorganização do Estado e às modificações profundas na sociedade brasileira, efetivadas pela autocracia 
burguesa.

Esse contexto mostra que a crise do Serviço Social tradicional esteve estruturada num processo para 
além das fronteiras brasileiras. Isto configurou o que o autor denomina de Movimento de Reconceituação 
do Serviço Social Latino Americano, que se inicia a partir de 1965 e teve sua ascensão por quase uma 
década.

Com o Movimento de Reconceituação, a direção teórica e política do Serviço Social muda de 
valores, passando a construir uma nova moralidade profissional atrelada à participação política em 
oposição ao tradicionalismo, surgindo-se assim uma nova ética profissional. Ramos (2009), a ruptura 
com o conservadorismo dá início a uma direção comprometida com as classes trabalhadoras, pautada em 
valores que dão sustentabilidade à construção do projeto ético-político da profissão.

O Serviço Social abanca o estudo e produção de uma literatura crítica, (RAMOS 2009) voltada 
à busca de compreensão do significado da profissão, participa do debate e das entidades Latino 
Americanas. O movimento busca elementos para a superação crítica dos equívocos, questionam as 
teorias tradicionais conservadoras, denuncia a neutralidade profissional e anuncia seu compromisso com 
a classe trabalhadora. 

Movendo-se pela intenção de ruptura e defendendo a liberdade enquanto princípio ético, uma 
parcela de profissionais que optou por encontrar novas bases de legitimação para o Serviço Social, 
resiste à ditadura fazendo escolhas pautadas em valores emancipatórios num momento de repressão e 
hegemonia conservadora na profissão (BARROCO, 2008).

Os elementos caracterizadores deste processo e o fato do Serviço Social começa a se colocar 
como objeto de pesquisa, o auto questionamento, aproxima-se das ciências sociais, desvinculando-se de 
outras ciências. Também fez parte deste contexto, a laicização da profissão que teve seu ponto crucial 
durante a ditadura, e o ingresso do Serviço Social no âmbito universitário, o que propiciou que fossem 
criadas condições para exercitar a elaboração profissional formando para além das tarefas meramente 
pragmáticas. 

Desta forma,
este período revela a busca dos profissionais do Serviço Social por referências 
teórico-metodológicas que sustentassem a nova proposta de profissão. Nesta 
época estendeu-se uma crítica ao voluntarismo, ao messianismo [...] Portanto, 
é no período de reabertura da política brasileira que a direção social dos órgãos 
de representação da categoria de assistentes sociais, até então conservadora é 
alterada (NETTO, 2008, p.155).

 De acordo com Barroco (2008), entre os anos 1960 e 1970, no interior do Serviço Social, 
configura-se a prevalência de códigos de ética conservadores, embora o período que abarca 1965 a 
1986 tenha ocorrido uma ruptura com a ética tradicional havia ainda parâmetros que iam de encontro ao 
conservadorismo profissional.

Por meio da necessidade de uma reflexão crítica e ética na profissão, em 1986 cria-se um Código 
de Ética que prima por renovar a moralidade do Serviço Social. Com fundamento na tese marxista, 
possibilita visualizar a intenção da profissão em alçar uma nova direção social.

A efetivação do projeto ético-político e, consequentemente, o Currículo de 
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Serviço Social, em 1982 e a elaboração do Código de Ética de 1986, foram a 
expressão formal da ruptura ética com o tradicionalismo do Serviço Social. Sendo 
este caracterizado pela prática voltada às necessidades dos usuários afirmando o 
compromisso com a classe trabalhadora (RAMOS, 2009, p.90).

É importante destacar que, o projeto ético-político foi construído em meados da década de 1990 
e se expressa em três níveis: “na produção do conhecimento, nos marcos legal e na organização política” 
(RAMOS, 2009, p.43), deixando claro, portanto, que o projeto por si só não é algo palpável, ele se 
constitui em vários mecanismos, é um projeto macro que abarca politicamente vários aspectos: a Lei de 
regulamentação da profissão, as novas diretrizes curriculares de 1996, a produção teórica produzida, os 
organismos representativos quanto à legalidade e organização da categoria de assistentes sociais, dentre 
outros.

Segundo Barroco (2008), após a revisão do Código de 1986, surge o código de ética de 1993, 
reafirmando os seus valores fundamentais com a liberdade e a justiça social, articulando a exigência 
democrática que favorece a ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe ao 
desenvolvimento da cidadania, dos direitos e garantias individuais e sociais. No exercício profissional, 
preservar-se os direitos e deveres profissionais, a qualidade dos serviços e também a responsabilidade 
diante do usuário.

Desse modo surge o Código de Ética profissional de 1993 que persiste ainda hoje, o mesmo 
vem corroborar com os avanços e as conquistas do Código de 1986. Este com sua fragilidade teórica-
metodológica e operacional, conforme situa Barroco (2008), não respondia as indagações da ética situada 
no interior da tradição marxista.

 De acordo com Barroco (2008) o Código de Ética de 1986, representa a direção dos compromissos 
assumidos pelo Serviço Social nas últimas décadas do seu percurso histórico. Sob a perspectiva 
hegemônica, diferentemente do que é marcante na maior parte da sua história, este Código coloca-se 
em contraposição aos interesses e valores prevalecentes na ordem do capital, podendo-se nele observar 
claramente uma perspectiva crítica à ordem econômico-social estabelecida e a defesa dos direitos dos 
trabalhadores.

Conforme Barroco (2008), a partir dos anos 1990, há uma ampliação à filosofia, as teses e os 
artigos que realizam reflexões a partir do método em Marx, levando em consideração as suas categorias 
centrais. Diante deste contexto o projeto profissional do Serviço Social amadurece e demonstra a sua 
nova direção social, com isso reafirma-se na defesa de um projeto societário para além da sociedade 
capitalista e associada às bandeiras de luta da classe trabalhadora.

Netto (2008) entende que este arcabouço legal da profissão por si só não é eficiente para assegurar 
a consolidação do projeto ético político, embora este conjunto de leis dê suporte ao fazer profissional, 
assim como a legitimidade da profissão, sabemos que a discussão é muita ampla, uma vez que a efetivação 
do projeto ético-político perpassa pelo saber profissional e a maneira que cada um o elabora, levando em 
conta fatores econômicos, políticos e culturais. De acordo com (BRAZ, 2000, p. 5) 

os elementos constitutivos que conferem materialidade ao projeto podem se 
dar a partir de três dimensões articuladas entre si, quais sejam: a) a dimensão 
da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; b) a dimensão 
político-organizativa da categoria; c) dimensão jurídico-política da profissão.

No serviço social estas três dimensões que, de acordo com Braz (2000) dão materialidade ao 
projeto ético político, podem ser percebidas no cotidiano profissional nas elaborações, ações, programas, 
planos, projetos nas políticas públicas e nos mais diversos espaços sócio ocupacionais da profissão, na 
formação e produção acadêmica e na execução das políticas sociais. 

O serviço social nomeia também a dimensão jurídico política, a qual sustenta e orienta legalmente 
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a ação e intervenção do serviço social contemporâneo em sua execução e o grande desafio que é a 
dimensão da organização coletiva: os espaços políticos organizativos que fortalecem a categoria e soma 
com outros grupos e movimentos sociais que comungam com a mesma postura ideológica e política. 

Estas dimensões podem orientar uma ação articulada como afirma Braz (2000), que tenha o 
compromisso com a transformação das diversas realidades que urgem por mudanças e são fortalecidas 
por uma cultura conservadora a qual desafia não só o serviço social, mas todas as categorias, grupos 
e movimentos que defendam um projeto de sociedade diferente do projeto conservador do grande 
capital. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer que os processos e modificações vividos na – e influenciados pela – ditadura 
militar, marcam uma fase da profissão, que agora se apresenta madura e disposta a construir uma 
trajetória vinculada à classe trabalhadora. Esta é uma tarefa ousada e que requer coragem, e isto não falta 
aos profissionais que formulam e constroem – pois devemos destacar que este projeto, mesmo sendo 
originado a partir dos anos de 1970, está em constante construção – o projeto profissional pós-64, projeto 
este denominado de Projeto Ético-Político, que precisa ser a todo o momento reafirmado, revisitado e 
fortalecido, para que suas proposições sejam alcançadas. 

Conforme se sustenta nesse estudo, o projeto profissional mantém estruturais relações com os 
projetos societários, podemos dizer que, diante do quadro atual de continuidade da ofensiva do capital 
e de enfraquecimento das lutas e da resistência dos movimentos organizados do trabalho o projeto ético 
político encontra se num momento crucial de sua trajetória, que é expressão também da própria trajetória 
da profissão. 

E o momento é crucial porque remete à manutenção ou não das bases teóricas, organizativas e 
éticas políticas do projeto coletivo da profissão que mudou as feições do Serviço Social brasileiro nos 
últimos 30 anos, possibilitando um posicionamento crítico em oposição ao conservadorismo, ou seja, o 
seu principal significado para a profissão. 
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