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1.Introdução

Este  Relatório  apresenta,  em  síntese,  o  trabalho  desenvolvido  pela

Coordenação deste Grupo Temático de Pesquisa (GTP), biênio 2013/2014, contemplando

as atividades desenvolvidas antes e durante o XIV ENPESS, realizado em Natal-RN no

período de 30/11 a 04/12/2014. Nosso objetivo, além de cumprir solicitação demandada

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) para todos

os GTP´s,  visa, também, contribuir  com a continuidade do trabalho do GTP de Ética,

Direitos Humanos e Serviço Social. Neste sentido, priorizamos em socializar a lógica com

que lidamos com as atividades desenvolvidas no ENPESS (apresentações de trabalhos;

colóquio do GTP, dentre outras atividades) e com o que se aponta como desafios para a

consolidação da experiência dos GTPs na estrutura da ABEPSS. Também registramos os

informes e encaminhamentos da Mesa Redonda sobre o tema da nova Resolução de

Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais, a partir do trabalho realizado

pelo grupo de trabalho instituído no âmbito da Comissão Nacional de Ética na Pesquisa

(CONEP), considerando a nossa representação nessa frente de trabalho.

Postos  os  desafios,  apresentamos  nossa  avaliação  sobre  as  atividades

realizadas pela Coordenação do GTP, tanto aquelas que antecederam o XIV ENPESS,

quanto as relacionadas às apresentações de trabalho e ao Colóquio no XIV ENPESS,

registrando nossa contribuição à elaboração de uma agenda programática da próxima

gestão do GTP/ABEPSS.

Os GTPs, de um modo muito diverso, têm procurado assegurar as premissas e

objetivos que estão na base de sua constituição: conhecer e socializar o “estado da arte”

de  cada  área  temática;  aproximar,  estimular  e  fortalecer  vínculos  entre  os(as)

pesquisadores(as) e participar de forma mais orgânica da organização do ENPESS.

2.  Pré-ENPESS: reunião de avaliação e planejamento do GTP

A partir das indicações da ABEPSS quanto ao papel do GTP no XIV ENPESS e

da necessidade de avaliação das condições de realização das tarefas pela Coordenação,

realizamos,  por  inciativa  própria  desta  coordenação,  uma  reunião  de  avaliação  e  de

planejamento  presencial  no  Rio  de  Janeiro  (Jun/2013),  escolhido  por  ser,  naquele
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momento,  o  local  de  maior  agregação  das  03  pessoas.  Tratava-se,  portanto,  do

delineamento da organização do ENPESS.

No caso do GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, avaliamos que o

alcance  das  premissas  e  objetivos  encontra-se  numa  fase  inicial.  Realizamos  uma

sistematização  na  perspectiva  de  construção  do  “estado  da  arte”  nesta  área  que  foi

apresentada no XIII  ENPESS, em Juiz de Fora/2012. Nesse levantamento foi possível

uma primeira aproximação com a produção do Serviço Social brasileiro na área de Ética e

Direitos Humanos, por meio de: mapeamento de trabalhos apresentados no CBAS e no

ENPESS anteriores; de artigos identificados pelo título e publicados em Revistas, tanto as

de alcance nacional quanto as vinculadas aos Cursos de Serviço Social; de capítulos e de

livros, bem como dissertações de mestrado e teses de doutorado, todos identificados por

títulos que indicam a vinculação com a temática da Ética, Direitos Humanos e Serviço

Social.

Em nossa avaliação, o levantamento que deu início à elaboração do estado da

arte  apresentado  por  este  GTP  no  ENPESS/2012  merece  ser  retomado,  analisado

qualitativamente e atualizado, mas a efetivação dessa tarefa revelou-se impossível nos

limites  do  trabalho  da  Coordenação,  uma  vez  que  sua  realização  depende  de  uma

proposta mais estruturada, nos moldes de um projeto coletivo de pesquisa, que assegure

as condições para um investimento sistemático nesta direção. Nos limites das condições

objetivas, a Coordenação se propôs a efetivar dois aspectos: (1) uma complementação

dos dados sobre novos Grupos e Núcleos de Pesquisa, como um ponto de continuidade

para a identificação e articulação de pesquisadores(as) neste campo temático e (2) uma

contribuição no processo de atualização do “estado da arte” dos estudos sobre a temática

da Ética, DH e Serviço Social.

Para alcançar estes objetivos, definimos como metodologia de trabalho, cujo

resultado  foi  apresentado  no  Colóquio  do  GTP durante  o  ENPESS/2014:  (1)  para  a

complementação dos dados referentes aos grupos e núcleos de pesquisa, seria feita nova

consulta a base de dados sobre grupos de pesquisa do CNPQ, para apreender novos

grupos registrados no período após o ENPESS-2012 à 2014 e (2)  seria realizada a leitura

de todos os trabalhos (79) inscritos para apresentação (oral e pôster) no eixo temático

deste  GTP  no  XIV  ENPESS,  tendo  como  diretriz  orientadora  a  definição  de  eixos

(descritos  abaixo)  que  nos  permitiriam  identificar  tendências  do  debate,  autores  e
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referências  teóricas,  concepções  ético-políticas  e  temas  de  interesse.  Dessa  leitura,

seriam extraídos os pontos de polêmicas e desafios, insumos para um novo ciclo em

direção à consolidação dos GTP como estruturantes do ENPESS. Vale destacar que no

momento da realização desta reunião no Rio, os trabalhos para o ENPESS ainda não

tinham sido avaliados, então deliberamos como encaminhamento a ABEPSS solicitar o

envio  para  a  coordenação  do  GTP  dos  trabalhos  aprovados  no  eixo  Ética,  direitos

humanos e Serviço Social.

Durante  esta  reunião  no  Rio  de  Janeiro,  também,  realizamos avaliação  do

processo  de  construção  da  Resolução  específica  para  regulamentação  da  ética  na

pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais (CHS), por ter sido essa uma frente de

representação da ABEPSS/CFESS e  pelo  fato  do  CFESS/ABEPSS terem proposto  a

realização  durante  o  ENPESS  de  uma  Mesa  Redonda  para  ampla  socialização  das

informações  do  trabalho  do  GT da  CONEP e  incentivo  à  discussão  da  proposta  de

Resolução  por  pesquisadores(as)  do  Serviço  Social,  bem  como  à  participação  na

Consulta Pública conduzida pela CONEP/Conselho Nacional de Saúde (CNS).

A reunião teve, ainda, o objetivo de atender à solicitação da ABEPSS quanto à

indicação pela  coordenação de cada GTP de nomes para  o grupo de pareceristas  e

assessores temáticos do ENPESS, e delineamento de critérios para coordenação e para

o  trabalho  de  assessoria  temática,  como  contribuição  à  Comissão  Organizadora  do

Encontro Nacional. Entendemos ser atribuição da Coordenação do GTP propor alguma

orientação para seleção e apresentação dos trabalhos no XIV ENPESS. Os nomes para

pareceristas  e  assessores  temáticos  foram pensados  a  partir  dos  critérios  da  própria

Comissão Organizadora que são: assegurar nomes com apropriação da temática no seu

respectivo GTP, além de garantir pesquisadores(as) com condição de ir ao ENPESS por

suas próprias expensas (em princípio, financiadas por suas Universidades), considerando

as condições objetivas da ABEPSS.

Avaliamos  durante  esta  reunião  que  o  trabalho  do  GTP  encontra-se  em

processo de consolidação; que as atividades desenvolvidas desde a primeira gestão da

coordenação do GTP foram fundamentais e que os desafios são imensos em face da

necessidade  de  condições  objetivas  para  o  funcionamento  da  coordenação  e  de

condições  subjetivas  para  fortalecer  a  internalização  da  cultura  política  do  GTP  no

cotidiano acadêmico e, desse modo, favorecer a devida articulação entre as atividades
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que  os  membros  da  coordenação  desenvolvem no  campo temático  da  ética,  direitos

humanos  e  Serviço  Social  com  o  GTP.  Outro  aspecto  ressaltado  refere-se  ao

entendimento  do  caráter  processual  das  mudanças  no  universo  do  ENPESS  com  a

participação mais orgânica dos GTP´s e consideração das condições de trabalho docente

dos membros da coordenação em face de mais esta relevante demanda.

3.  Mesas  Coordenadas,  Comunicações  Orais  e  Pôsteres:  Acompanhamento,

Coordenação e Assessoria Temática

Na síntese do trabalho de assessoria temática, foram registrados no cômputo

geral: 67 comunicações orais apresentadas; 12 trabalhos apresentados no formato pôster

e 01 Mesa Coordenada, relacionada aos direitos Humanos. Seguindo o roteiro proposto

pela Comissão Organizadora, o relatório das assessoras traçou o perfil do debate geral

das sessões temáticas, descrito a seguir.

3.1 Modalidades de Pesquisa:

Foram apresentados 03 trabalhos vinculados a Grupos de Pesquisa, sendo 01

com  financiamento  do  CNPq.  As  pesquisas  são  resultado  de  Cursos  de  Mestrado,

Doutorado, TCC, Iniciação Científica. Também aparecem experiências de construção de

perfis de estudantes, de usuários e de profissionais, com pesquisadores na docência e

em serviços. Teve destaque no debate a experiência diferenciada de avaliação discente,

considerando as determinações do contexto sócio econômico na formação dos valores.

Não  há como assegurar  precisão  quanto  a  vinculação das pesquisas  aos grupos  de

pesquisas porque a maioria dos trabalhos omite esta informação.

3.2 Principais tendências teórico/metodológicas das pesquisas apresentadas:

A maioria dos trabalhos apresenta uma perspectiva crítica, conforme direção

ético-política  do projeto  profissional.  Os  trabalhos apresentados discutiram o  tema da

ética, demonstrando um crescimento qualitativo do debate nesse campo e indicação de

discussão sobre os fundamentos teóricos.  Há indicação de temas como emancipação

humana, o lugar das classes sociais no processo de transformação social, a liberdade, a

autonomia, a centralidade do trabalho na constituição do ser social, os limites dos direitos
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na  sociabilidade  burguesa,  a  relação  entre  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e

necessidades do gênero humano. Os autores de referência, prioritariamente, são: Marx,

Lukács, Barroco.

Aparece uma tendência geral de discussão sobre o cotidiano profissional e os

desafios  do  trabalho  profissional,  bem  como  dos  limites  do  projeto  ético-político.  Os

principais  desafios:  superação  do  conservadorismo;  tomar  o  código  de  ética  numa

dimensão não prescritiva; o reconhecimento de que o Código de ética é um instrumento

estratégico importante para o processo de discussão e que permite dar materialidade aos

valores que orientam a profissão, numa direção emancipatória. Quanto ao exercício da

profissão, considerando a vigência de políticas públicas seletivas, moralistas e punitivas,

destaca-se como desafio a recusa de um perfil  profissional legalista e controlador e a

garantia dos direitos humanos e sociais junto à população usuária.

Alguns trabalhos se complementam e discutem estratégias de enfrentamento

de  preconceitos,  discriminações,  religiosidades,  com  destaque  para  iniciativas  e

protagonismo  do  conjunto  CFESS/CRESS,  como  o  Projeto  “ética  em  movimento”,

campanhas  educativas,  Resoluções,  como  importantes  estratégias  para  formação

continuada e  superação  do  isolamento  de profissionais  em seus  campos de atuação

profissional.  Da  ABEPSS,  houve  destaque  para  a  contribuição  do  projeto  “ABEPSS

itinerante”.  Algumas  categorias  teóricas  são  tomadas  de  perspectivas  que  não

necessariamente  estão  no  campo  da  tradição  marxista,  indicando  que  merecem

aprofundamento,  uma vez que se vinculam a concepções de homem e de sociedade

antagônicas. Alguns trabalhos se fundamentaram no referencial teórico marxista, com a

devida  apropriação.  A  abordagem  sobre  Direitos  Humanos  e  Estado  foi  realizada

utilizando  as  reflexões  de  Marx,  Engels,  Lênin,  Lukács,  Meszáros,  Tonet,  Behring  e

Boschetti. 

Em relação aos Direitos Humanos, foi ressaltada a crítica que Marx elaborou

em  “A  Questão  Judaica” aos  fundamentos  e  funcionalidade  desses  direitos  na

sociabilidade  burguesa,  as  limitações  da  emancipação  política  e  o  horizonte  da

emancipação humana, bem como a análise de Lukács sobre os complexos do trabalho e

do direito. Um trabalho abordou a cultura articulada com outros setores da vida social,

numa perspectiva de totalidade, em oposição a análises culturalistas, na discussão sobre
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direitos humanos. Aparece em algum trabalho a interlocução com historiadores da nova

esquerda, como Thompson e, ainda, com Gramsci.

Os  trabalhos  que  discutem  situações  de  violações  dos  direitos  humanos,

realizam críticas  aos  limites  da  intervenção  do  Estado  para  a  garantia  de  direitos  e

problematização do exercício profissional nas áreas de atuação do/a assistente social. Em

geral, os trabalhos apresentaram uma visão crítica sobre diversas situações de violação

dos direitos humanos, tais como, violência doméstica contra as mulheres, a negação de

direitos  das  pessoas  com  deficiência,  violência  sexual  na  infância,  população

encarcerada, entre outras. Há trabalhos que fizeram uma crítica ao Estado liberal e penal,

a judicialização da questão social e criminalização da pobreza.

3.3 Principais contribuições para o avanço do debate na área:

 A relevância das estratégias do conjunto CFESS/CRESS e da ABEPSS com

o objetivo de qualificar o debate da ética;

 As pesquisas no campo do trabalho profissional e do estágio em Serviço

Social;

 O debate sobre os fundamentos ontológicos da ética;

 Apreensão  crítica  da  reconfiguração  do  papel  do  Estado  capitalista  no

contexto de crise estrutural  do capital,  que impacta o campo dos direitos e desafia o

trabalho profissional;

 Violação de direitos presentes na realidade profissional tomada como objeto

de análise e de preocupação ético-política;

 Desvelamento crítico dos limites da cidadania burguesa para efetivação da

ética e dos direitos humanos;

 Ampliação de pesquisas que se fundamentam na perspectiva marxista sobre

os Direitos Humanos;

 Abordagem crítica  da  política  sobre  drogas,  temática  ainda  incipiente  no

Serviço Social;

 Análise  das  problemáticas  no  campo  sócio  jurídico  relacionadas  às

expressões da questão social; 
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 Potencialidade quanto ao reconhecimento das determinações econômicas,

sociais,  políticas  e  culturais  presentes  nas  diversas  formas  de  violações  dos  direitos

humanos; 

 Pesquisas que explicitam o aviltamento dos Direitos Humanos no sistema

prisional brasileiro.

3.4 Desafios apresentados:

✔ Apreensão das mediações objetivas existentes entre os valores e princípios

defendidos eticamente, as regulações legais e as determinações que incidem sobre as

respostas profissionais;

✔ Aprofundamento teórico para apreensão da disputa entre concepções ética e

políticas presentes nos espaços sócio ocupacionais e nas tendências do pensamento

social de análise da realidade;

✔ Identificação das forças sociais e políticas em disputa nos espaços sócio

ocupacionais e das possibilidades de fortalecimento daquelas que se colocam na defesa

crítica dos valores e princípios éticos; 

✔ Aprofundamento  do  debate  teórico  no  campo  da  ética  e  dos  direitos

humanos, a partir das situações cotidianas de violação dos Direitos Humanos;

✔ Articulação da temática do Trabalho com o debate sobre ética e dos direitos

humanos;

✔ Análise  de  totalidade  sobre  as  problemáticas  das  violações  dos  direitos

humanos  na  sociabilidade  capitalista,  para  apreender  criticamente  os  limites  e  as

possibilidades das lutas pela efetivação dos direitos humanos, os quais devem ser vistos

como uma estratégia de resistência à barbárie social do capitalismo;

✔ Preocupação com a existência  de  uma parcela  de  profissionais  que não

acompanha o debate atual da profissão, considerando que parte da categoria profissional

ainda  precisa  ser  mobilizada  para  processos  de  organização  política  e  para  reflexão

coletiva sobre os desafios e enfrentamentos no plano institucional. É necessário, também,

investimento coletivo e individuais na formação continuada e de aprofundamentos teóricos

para  maior  domínio  de  categorias  de  análise,  na  perspectiva  da  produção  do

conhecimento crítico.
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4. Colóquio GTP Ética, Direitos Humanos e Serviço Social

Participaram do Colóquio Ética, Direitos Humanos e Serviço Social um total

de 35 (trinta e cinco) pessoas, o mesmo foi conduzido pela atual Coordenação do GTP e

o início e término dos trabalhos ocorreram dentro do horário previsto na programação do

ENPESS/2014, do dia 04 de dezembro de 2014.

O Colóquio foi estruturado a partir dos seguintes elementos: a) reapresentação

da ementa, objetivos e critérios de participação no GTP, aprovados no XIII ENPESS; b)

atualização do levantamento apresentado no XIII ENPESS sobre os Grupos e Linhas de

Pesquisa em Ética e Direitos Humanos; c) “estado da arte” dos trabalhos que integraram

as  Sessões  de  Comunicação  Oral  e  de  Pôsteres  no  XIV  ENPESS;  d)  balanço  das

atividades realizadas pelo GTP e e) discussão e indicação da nova Coordenação do GTP,

para o biênio 2015/2017.

A reapresentação da ementa, objetivos e critérios de participação no GTP foi

considerada necessária, tendo em vista o caráter flutuante da participação nos Colóquios

em cada edição do ENPESS,  buscando maior  familiaridade entre os  participantes do

Colóquio com a proposta dos GTPs.

A atualização dos dados sobre os Grupos e Linhas de Pesquisa em Ética e

Direitos Humanos atendeu a dois objetivos fundamentais para o fortalecimento do GTP:

identificar os pesquisadores da área e mapear as mudanças ocorridas neste universo nos

dois últimos anos, entre o XIII e o XIV ENPESS.

Os resultados desse levantamento revelaram que houve um aumento, tanto do

número de Grupos quanto de Linhas de Pesquisa em Ética e Direitos Humanos nos dois

últimos anos, conforme quadros abaixo:
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GRUPOS DE PESQUISA CREDENCIADOS NO CNPq E IDENTIFICADOS PELO NOME

(ÉTICA E DIREITOS HUMANOS, ÉTICA OU DIREITOS HUMANOS)

REGIÕES XIII ENPESS XIV ENPESS

SUL I 2 3

SUL II 3 3

LESTE 3 4

CENTRO OESTE 1 -

NORDESTE 2 3

NORTE 1 4

TOTAL 12 17
Fonte: Diretórios de Pesquisa/CNPq em Dez. 2014

LINHAS DE PESQUISA DE GRUPOS CREDENCIADOS NO CNPq E IDENTIFICADOS PELO

NOME DA LINHA

(ÉTICA E DIREITOS HUMANOS, ÉTICA OU DIREITOS HUMANOS)

REGIÕES XIII ENPESS XIV ENPESS

SUL I 2 5

SUL II 1 2

LESTE 6 10

CENTRO OESTE 3 5

NORDESTE 5 13

NORTE 1 1

TOTAL 18 36
Fonte: idem.

A opção por uma análise mais qualitativa dos trabalhos apresentados no XIV

ENPESS visava: a) assegurar uma perspectiva de totalidade dos trabalhos apresentados

no ENPESS; b) identificar desafios teóricos e políticos no âmbito da pesquisa em ética e

direitos humanos; c) valorizar a diversidade do conhecimento produzido na área de ética e

direitos humanos a partir do ensino na graduação e pós-graduação, da extensão e do

exercício profissional; d) estimular a integração entre os pesquisadores e a participação
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no GTP.

Durante  o  Colóquio,  apresentamos  os  resultados  da  análise  qualitativa  do

universo  de  79  trabalhos  na  área  de  Ética  e  Direitos  Humanos  aprovados  no  XIV

ENPESS, sendo 46 trabalhos com ênfase em Direitos Humanos, 30 com ênfase em Ética

e 03 trabalhos sem vinculação direta com nenhuma das duas ênfases. As modalidades de

apresentação  dos  trabalhos  foram  contempladas  por  01  Mesa  Coordenada,  67

Comunicações Orais e 12 Pôsteres.

A análise foi sistematizada a partir da categorização dos conteúdos do universo

dos 79 trabalhos aprovados neste XIV ENPESS, cuja síntese apresentamos a seguir:

CONCEPÇÕES TEÓRICAS E AUTORES DE REFERÊNCIA

A tendência predominante é de afirmação do referencial crítico do projeto ético-

político  profissional  hegemônico  do  Serviço  Social  brasileiro,  embora  nem  sempre  o

projeto  seja  tomado  como  referência  para  o  debate  proposto.  O  debate  sobre  os

fundamentos da ética profissional  ou o confronto entre o referencial  crítico do Serviço

Social  brasileiro  e  determinadas  concepções  teóricas  ou  valores  dominantes  no

pensamento social se vinculam mais claramente à tradição marxista.

CATEGORIAS DE ANÁLISE:

Ética: 

Prevalência  quanto  ao reconhecimento  da abordagem ontológica,  de  bases

materialistas e históricas sobre o ser social, a ética e os valores. O desafio predominante

foi o de apreensão das mediações concretas entre as dimensões singulares, particulares

e universais que asseguram a unidade objetiva da totalidade social.

Principais autores de referência: BARROCO, MARX, LUKÁCS, HELLER
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Direitos Humanos: 

Há trabalhos com clara articulação entre ética e direitos humanos e outros que

problematizam aspectos da vida social  que implicam violação de direitos e violências.

Outros  trabalhos  tomam  o  ordenamento  jurídico-formal  como  mediação  exclusiva  de

defesa dos direitos humanos, sem problematizar as determinações e limites históricos

presentes na realidade social e profissional.

Tendência  à  defesa  e  valorização  dos  direitos  humanos,  embora  alguns

trabalhos  não  apresentem  a  concepção  e  os  fundamentos  teórico-políticos  sobre  o

entendimento  dos  direitos  humanos,  o  que  favorece  possibilidades  de  ecletismo,

notadamente entre o pensamento liberal e marxista. Contextualização do papel do Estado

e crítica às relações sociais na sociedade capitalista.

Principais autores de referência: Marx, Pachukanis, Wood, Barroco,  Freire,

Chaui, Damião, Forti, Tonet.

Família:

Entendida em sua acepção histórica, considerando diversas configurações que

denotam incorporação das reivindicações de determinados sujeitos políticos, a exemplo

dos  segmentos  LGBT  e  feministas  e  questionamento  da  concepção  tradicional,

especialmente  em  relação  à  monogamia  e  função  social  que  assume  a  família  na

sociedade capitalista. 

Principais autores de referência: Mioto; Minayo

Valores: 

Apresentaram uma perspectiva  crítica  aqueless  trabalhos que tinham como

objetivo discutir  os fundamentos dos valores,  da ética e de determinadas concepções

teóricas dominantes no pensamento social.

Principais autores de referência: Marx, Lukács, Heller, Barroco, Mészáros
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Estado: 

Há apontamentos sobre a natureza ontológica do estado. A discussão sobre o

estado aparece em trabalhos que fazem a crítica aos direitos na sociabilidade capitalista,

considerando a funcionalidade dos direitos, suas contradições e limites na sociedade de

classes. Incorporação de reflexões sobre os direitos da população LGBT.

Principais autores de referência: Behring, Marx, Engels

Pobreza: 

Compreendida em sua historicidade, como fenômeno que deriva das relações

sociais de produção de vida social. Essa dimensão é pouco explorada conceitualmente,

mas dada como suposto em várias abordagens sobre formas de violação de direitos. 

Principais autores de referência: Marx, Mészáros

Violência: 

Expressão singular associada às várias situações de violação de direitos. As

determinações que incidem sobre essa realidade nem sempre são aprofundadas e, em

alguns trabalhos, as indicações para enfrentar as situações de violência e de violação de

direitos  pautam-se  na  defesa  axiológica  de  valores  e  da  necessidade  de  mudanças

culturais  e  de  comportamento,  sem,  no  entanto,  problematizar  os  limites  objetivos

presentes na realidade social e profissional. 

Prevalência da violência, entendida como violação dos direitos humanos e das

formas  variadas  de  opressões  particulares  em  relação  às  mulheres,  crianças,

adolescentes  e  juventude,  além  da  questão  penal  com  ênfase:  na  judicialização  e

criminalização  da  pobreza;  no  aprisionamento  no  cárcere  e  perspectivas  de

ressocialização; no Sistema prisional e a privação de liberdade; na crítica à redução da

maioridade penal e nas políticas públicas no âmbito da execução penal.

Principais  autores  de  referência: Zaluar,  Wacquant,  Chaui,  Freire,  Kant,

Foucault e Faleiros
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Projeto ético-político: 

Há um espírito geral de sua afirmação e ímpetos em sua defesa e a introjeção

de que a profissão construiu um projeto profissional de natureza ético-política e cabe aos

profissionais fazerem a sua defesa. Ademais, também aparecem as inquietações sobre os

desafios postos à efetivação desse projeto.

Chama atenção que alguns trabalhos ao discutir  desafios cotidianos para o

trabalho  profissional,  na  saúde,  no  sistema  sociojurídico  e  na  assistência  não  façam

articulação  com  o  debate  profissional,  apresentando  análises  que  desconsideram  o

acúmulo profissional.  Os trabalhos que mais diretamente fazem relação com o projeto

ético-político profissional são os que procuram fundamentar historicamente as análises e

os  desafios  profissionais,  mas  não  são  a  maioria.  Ao  contrário,  na  maioria  há  uma

ausência de referência ao projeto ético-político profissional.

Disso  não  podemos  deduzir  que  haja  nos  trabalhos  distanciamento  dos

valores,  princípios  e  direção  social  do  projeto  profissional,  mas  certamente  indica

ausência de determinadas mediações que possibilitem o aprofundamento teórico, ético e

político  de  questões  presentes  historicamente  no  debate  profissional,  a  exemplo  da

violência  e  das  formas  variadas  de  opressões  particulares  em  relação  às  mulheres,

crianças, adolescentes e juventude.

Principais autores de referência: Netto,  Barroco,  Iamamoto,  Guerra,  Forti,

Braz, Behring, Motta, Bravo.

POLÊMICAS E DESAFIOS PARA QUALIFICAR A PESQUISA EM ÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS: 

Com base nos resultados da análise qualitativa dos conteúdos dos trabalhos

aprovados  no  eixo  de  Ética  e  Direitos  Humanos  no  XIV  ENPESS,  elaboramos  uma

síntese  indicativa  de  desafios  e  polêmicas  que  na  nossa  avaliação  merecem  ser

aprofundados pelos pesquisadores da área e pelos membros do GTP. Estes desafios e

polêmicas foram apresentados e discutidos no Colóquio.
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✔ Aprofundamento do entendimento sobre o significado da “emancipação humana”;

✔ Incorporação da crítica à noção de gênero e do debate teórico-político sobre as

relações sociais de sexo;

✔ Aprofundamento das tensões oriundas da inserção do Serviço Social no acesso

aos  direitos,  ao  mesmo  tempo  que  se  exige  a  compreensão  crítica  do  direito  na

sociabilidade capitalista;

✔ Discussão sobre a proposição de serviços de atendimento aos agressores, como

forma de ampliar o enfrentamento à violência de gênero;

✔ Enfrentamento ao pensamento conservador e reformista e defesa da laicidade do

Estado, dado o entendimento de que a defesa dos direitos não rompe com o pragmatismo

e conservadorismo;

✔ Houve uma certa concentração de trabalhos discutindo a atual Política de Drogas

brasileira  e a atenção à saúde dos usuários de Drogas.  No entanto,  a  relação entre

proibicionismo,  violação de direitos,  criminalização da pobreza e  militarização da vida

social  não  são  referências  comuns  neste  debate.  Há  uma  certa  diversidade  de

apropriação das concepções que legitimam a crítica ao proibicionismo e a defesa da

perspectiva da redução de danos;

✔ Apreensão  das  mediações  objetivas  que  dão  concretude  aos  desafios  ético-

políticos do trabalho profissional. Necessidade de aprofundamento teórico, considerando

uma forte tendência de defesa axiológica de princípios, tomados abstratamente em face

da realidade social e profissional;

✔ Fortalecimento  e  qualificação  da  pesquisa  realizada  nos  espaços  sócio

ocupacionais dos assistentes sociais, bem como a incorporação à pesquisa de questões

afetas mais diretamente ao cotidiano profissional, notadamente em relação às condições

de trabalho para quem atua em instituições que lidam com a defesa dos direitos humanos;

✔ Aprofundamento  teórico  que  assegure  a  apreensão  das  mediações  existentes

entre a defesa universal de valores, princípios e direitos e as condições objetivas que

colocam limites à sua efetivação;

✔ Aprofundamento  teórico  sobre  as  concepções  e  referências  filosóficas  que

orientam o debate e as respostas profissionais no âmbito das políticas sociais;

✔ Disseminação do debate crítico sobre a noção de exclusão social no universo das

reflexões sobre a defesa dos direitos humanos;

✔ Fortalecimento da articulação da pesquisa com a agenda profissional construída no
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âmbito do conjunto CFESS-CRESS;

✔ Estímulo aos Grupos de Pesquisa (graduação e pós-graduação) para pesquisar as

condições objetivas de realização do trabalho profissional e as situações de violação de

direitos;

✔ Incorporação,  fortalecimento  e disseminação da cultura  dos GTP´s,  de  modo a

favorecer o diálogo entre os(as) pesquisadores(as) e grupos de pesquisa para construção

de  estratégias  coletivas  para  assegurar  a  articulação  dos  pesquisadores  (as)  e

enfrentamentos políticos aos desafios e ameaças para apreensão crítica dos temas éticos

e no universo dos direitos humanos;

✔ Entendimento do caráter processual das mudanças no universo do ENPESS com a

organização dos GTP´s e consideração das condições de trabalho docente em face de

mais esta relevante demanda; 

✔ Aprofundamento das polêmicas, ampliando os debates e mobilizando profissionais;

✔ Construção de novos conhecimentos  que deem fundamento  social  às decisões

judiciais, que ampliem o debate sobre justiça e que explicitem os fenômenos na realidade

de uma sociedade de desigualdades econômicas, sociais e culturais.

Apresentada essa síntese construída nos debates das sessões temáticas, os

participantes do colóquio fizeram considerações e questões e após debate, referendando

esses pontos como parte de uma ampla agenda de trabalho, registrou-se as seguintes

complementações das propostas:

 Divulgar o Relatório Final do Colóquio na revista Temporalis;

 Propor  articulação  do  GTP  às  Comissões  Temáticas  de  Ética  e  de

Fiscalização do conjunto CFESS/CRESS, sobretudo para pesquisas em seus bancos de

dados;

 Propor pesquisas articuladas entre Núcleos e Grupos de pesquisa, vindo a

construir experiências conjuntas, a exemplo do PROCAD/CAPES;

 Ampliar  o  espaço  e  as  possibilidades  de  Mesas  Coordenadas  sobre  a

temática do GTP nos próximos ENPESS;

 Incentivar  a  participação  de  pesquisadores  da  área  na  Consulta  Pública

aberta  pela  CONEP, de  modo  a  promover  apropriação  da  nova  Resolução  para  os
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Comitês de Ética na Pesquisa e no universo do Serviço Social.



5. Coordenação do GTP

Em nossa avaliação, o GTP Ética, Direitos Humanos e Serviço Social ainda

não  consolidou  uma  dinâmica  de  funcionamento  e  de  atividades  programáticas  que

ultrapassem os  limites  das  atribuições  da  Coordenação,  mais  especialmente  aquelas

relacionadas com a organização do ENPESS. Essa dinâmica conjuntural  foi  um fator

preponderante  na  condução  das  articulações  e  debates  em  torno  do  processo  de

sucessão da Coordenação deste GTP.

Após  avaliação  interna,  chegamos  ao  XIV  ENPESS  com  a  proposta  de

substituição de todos os membros da Coordenação. Essa avaliação pautava-se no tempo

de permanência dos integrantes da Coordenação com duas gestões consecutivas, nos

limites profissionais para dedicação a esta tarefa e na necessidade mesma de renovação.

Tal avaliação foi compartilhada em reunião de trabalho com as demais Coordenações de

GTP  e  a  direção  da  ABEPSS.  Além  disso,  procuramos  dividir  nossas  avaliações  e

indicações sobre o processo de sucessão com outras(os) pesquisadoras(es) da área que

estavam presentes no XIV ENPESS.

Em  consonância  com  os  critérios  definidos  pela  própria  ABEPSS  para

indicação de nomes para compor a Coordenação, chegamos a três nomes, sendo um

indicado pela direção da ABEPSS. No processo de avaliação e discussão entre os pares

durante o ENPESS, avaliou-se a necessidade tanto de manutenção de pelo menos um

membro da Coordenação atual, para uma transição progressiva, bem como de ampliação

do número de integrantes em face dos desafios e volume de tarefas requeridos por esta

atribuição. 

Os critérios, o processo de avaliação e as indicações foram apresentadas e

referendadas por unanimidade pelos participantes do Colóquio e após as considerações

foram aprovados seguintes nomes: Samya Rodrigues Ramos (ABEPSS, UERN), Cristina

Maria  Brites  (gestão  anterior,  UFF),  Andréa  Almeida  Torres  (Unifesp),  Miriam  Inácio

(UFRN) e Valéria Forti (UERJ), para a gestão 2015/2017. 
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6.  Representação  da  ABEPSS/CFESS  no  GT  -  Ciências  Humanas  e  Sociais  na

Comissão Nacional de Ética na Pesquisa (CONEP) 

Esta  foi  uma frente  assumida  pela  representante  do  GTP, que  sendo  uma

novidade na materialização do GTP no extra muros, responde a uma demanda social,

através do Conselho Nacional de Saúde, atuando conjuntamente com o CFESS e que

resultou numa efetiva contribuição para mudança de perspectiva sobre o significado da

Ética na Pesquisa.

Como  deliberação  da  Resolução  466/2012  que  versa  sobre  a  Ética  na

Pesquisa foi constituído, em agosto de 2013,  no âmbito da Comissão Nacional de Ética

em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde(MS), um

grupo de trabalho (GT) com representantes indicados pelas associações científicas da

área de Ciências Humanas e Sociais (CHS) e por membros da CONEP, com o objetivo de

elaborar uma resolução específica para regulamentar a ética na pesquisa nesta área.

Este GT foi uma conquista importante da área de CHS, que há mais de 20 anos vivencia

dificuldades  quanto  à  subordinação  a  um tipo  de  marco  legal  (primeiro  a  Resolução

196/1996 e depois a Resolução 466/2012), que embora relevante do ponto de vista social

e ético não contempla as particularidades desta área. Antecedendo a criação do GT, em

2012, a CONEP convidou pesquisadores(as) das diferentes profissões que compõem as

CHS para participarem de dois seminários em Brasília, com o objetivo de socialização dos

problemas enfrentados por  pesquisadores(as)  com a resolução n.  466/2012.  Desde a

Resolução 196/96 este foi o primeiro momento que a área de CHS foi ouvida no âmbito

institucional  da  CONEP. 02  pesquisadores  da  área  de  Serviço  Social  e  o  Conselho

Federal de Serviço Social (CFESS) participaram destes seminários. De 2012 aos dias

atuais, temos os seguintes desdobramentos:

 Criação do GT encarregado de elaborar a resolução específica para a ética

em  pesquisa  nas  Ciências  Humanas  e  Sociais,  que  conta  com  a  participação  de

aproximadamente 18 associações científicas, além do CFESS e de membros da própria

CONEP.

 Representação do Serviço Social  neste GT por meio de 04 participantes:

(Alessandra Ribeiro (pelo CFESS na condição de conselheira do CNS); Ruth Bittencourt
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(na condição de ex-conselheira da CONEP e representando o CFESS); Helder Sarmento

(como pesquisador da área e representando a ABEPSS) e Silvana Mara (na condição de

pesquisadora da área e representando a ABEPSS/CFESS).

 Discussão sobre o valor histórico e ético das determinações históricas que

levaram a instituição da Resolução 196/1996 e de sua revisão em 2012 com a aprovação

da Resolução CNS 466/2012.

 Discussão  sobre  imposição  das  regras  biomédicas  e  bioéticas  sobre  as

outras áreas, como é a situação das CHS.

 Reconhecimento dos avanços da Resolução 466/2012 e de seus limites no

universo das CHS.

 Análise dos obstáculos no cotidiano da atividade de pesquisa, notadamente,

em relação ao trabalho de conclusão de curso (TCC) nos cursos de graduação e em nível

da pós-graduação no que se refere à Resolução 466/2012. 

 Discussão sobre o significado ético de risco na pesquisa na área de CHS.

 Elaboração da minuta da Resolução que deveria ter ido à consulta pública

em janeiro de 2015. Isto não aconteceu dada a atitude da coordenação da CONEP de

exigir mudanças na resolução de forma bastante desrespeitosa ao trabalho realizado pelo

GT.

Atualmente, o GT encontra-se em processo de retomada de negociação com a

CONEP para viabilizar a conclusão e aprovação da nova resolução. Os impasses entre a

coordenação da CONEP e o GT da área de CHS ganhou visibilidade acadêmico-política e

o GT-CHS tem recebido apoio de muitos sujeitos individuais e coletivos com atuação na

área da pesquisa.

A relação do GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social com o GT - CHS

se efetiva a partir dos seguintes aspectos:

✔ Entendimento da necessidade de representação do Serviço Social na área de CHS

por meio da ABEPSS/CFESS;

✔ Socialização do acúmulo teórico-político sobre ética e direitos humanos no debate

do Serviço Social com as outras profissões que integram o GT-CHS;

✔ Socialização  do  debate  histórico  existente  no  Serviço  Social  sobre  as
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possibilidades e limites do controle social no capitalismo;

✔ Análise da relevância social e política do Serviço Social integrar o fórum de CHS;

✔ O tema da ética na pesquisa na área das CHS foi amplamente discutido nos três

últimos ENPESS por meio de mesas redondas e colóquio da pós-graduação.

Prevalece, portanto, o entendimento de que a participação no GT- CHS é uma

atividade relevante para o nosso GTP, que se materializa quanto mais formos capazes de

agregar o GTP às demandas e tarefas cotidianas na área da ética e dos direitos humanos

que participamos. O GTP não é algo abstrato, necessita do envolvimento e participação

dos pesquisadores em diferentes atividades, de acordo com sua programática e desafios.

7. Considerações Finais

A estratégia  dos  Grupos  Temáticos  de  Pesquisa  (GTP)  implementada  pela

ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - desde 2010,

tem sido um desafio para os pesquisadores do Serviço Social  e,  especialmente, para

aquelas(es)  diretamente  envolvidas(os)  na  coordenação  dos  GTPs  e  na  direção  da

Entidade.

O processo de consolidação foi apenas iniciado e o trabalho coletivo que está

no  horizonte  desta  iniciativa  requer  investimentos  de  várias  ordens  e  avaliação

sistemática. Os desafios são múltiplos e se renovam a cada edição do ENPESS, pela

interlocução direta com as várias coordenações, com os pesquisadores envolvidos com a

temática  da  Ética  e  dos  Direitos  Humanos,  pelo  delineamento  de  interfaces  com  os

demais GTPs e pela responsabilidade de assegurar coerência ética e qualidade teórica

deste Encontro Nacional.

No que se refere à vinculação orgânica de pesquisadores da área ao GTP,

parece-nos  que  ainda  há  muitos  elementos  que  precisam  ser  amadurecidos  para  o

investimento  em estratégias  nesta  direção.  No  caso  do nosso GTP, por  exemplo,  os

critérios de participação e vinculação foram aprovados no Colóquio de 2012, em Juiz de

Fora. Tais critérios foram reapresentados e legitimados também no Colóquio de 2014, no

XIV  ENPESS  em  Natal.  No  entanto,  efetivamente,  o  contato  com  parcela  desses

pesquisadores  só  vem ocorrendo  durante  o  ENPESS,  mais  especialmente  durante  o

Colóquio e de forma ainda muito incipiente, sem a definição de uma proposta efetiva que
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assegure essa articulação em torno de objetivos programáticos. Por isso, consideramos

que  a  consolidação  de  uma  articulação  orgânica  entre  os  pesquisadores  supõe  o

aprofundamento  e  investimento  em  algumas  frentes  que  merecem  ser  analisadas  e

discutidas  coletivamente.  Até  hoje,  por  exemplo,  os(as)  pesquisadores(as)  que

potencialmente poderiam integrar o GTP de forma mais orgânica, estão identificados de

forma  muito  heterogênea.  Dispomos de  listas  de  participação  no  Colóquio  durante  o

ENPESS, de nomes de pesquisadores que tradicionalmente investem em pesquisas e

publicações na área e de nomes de pesquisadores que lideram ou integram Grupos de

Pesquisa credenciados no CNPq. 

No caso da participação no Colóquio sabemos que o interesse pela temática

pode ser apenas episódico ou mesmo conjuntural e no caso dos Grupos de Pesquisa é

necessário  avançar  na  articulação e  no conhecimento  de suas produções,  já  que  os

mesmos foram identificados apenas pelo nome ou linhas de pesquisa que indicam sua

vinculação com a temática. A necessidade de confrontar as listas de participação nos

Colóquios com a lista dos pesquisadores que produzem na área e integram Grupos de

Pesquisa,  parece-nos uma estratégia importante que não pode ser  adotada de forma

isolada, mas que deve ser acompanhada de um conhecimento mais aprofundado sobre

as  produções  desses  pesquisadores,  vez  que  a  direção  social  que  está  na  base  da

constituição dos GTPs configura-se como um dos eixos estruturantes de uma articulação

programática entre potenciais pares.

Com  isso,  gostaríamos  de  demarcar  que  a  vinculação  orgânica  de

pesquisadores  da  área  ao  GTP  não  depende  exclusivamente  de  estratégias  de

comunicação ou mesmo de atividades presenciais que nos aproximem, mas sobretudo de

estratégias que permitam o conhecimento dos objetivos e desafios para a pesquisa na

área e que se vinculem à direção ético-política da estratégia dos GTPs. Nesse sentido,

uma  tarefa  que  se  coloca  às  Coordenações  dos  GTPs  e  à  direção  da  ABEPSS  é

amadurecer o significado que se pretende imprimir  à vinculação dos pesquisadores à

proposta dos GTPs. Consideramos que a retomada do Plano de Trabalho do GTP e dos

indicativos  programáticos  do  Colóquio  do  XIV  ENPESS  podem  ser  profícuos  para

enfrentar este desafio.

No que tange à participação dos GTPs na organização do XIV ENPESS, cabe

registrar que a maioria dos elementos abordados neste relatório foi problematizada nas
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reuniões  de  trabalho  com  a  direção  da  ABEPSS  e  demais  coordenadores  e  que

antecederam a abertura do Encontro em Natal. Um aspecto do processo de participação

na  organização  do  ENPESS  que  merece  ser  avaliado  diz  respeito  a  indicação  de

pareceristas. Observamos que neste XIV ENPESS a escolha de pareceristas não foi uma

decisão  da  coordenação  dos  GTPs  e  sim,  da  Comissão  Científica,  considerando  a

indisponibilidade de alguns nomes indicados e o quantitativo de trabalhos inscritos em

cada área temática.  A sugestão é que esta seja uma decisão compartilhada entre as

Coordenações e a Comissão Organizadora.

Além disso, propomos que na organização do ENPESS as Coordenações dos

GTPs  tenham uma  participação  mais  ativa,  especialmente  para  que  coordenações  e

pareceristas de cada área tenham uma visão de totalidade dos trabalhos apresentados, o

que  pode  evitar  possíveis  discrepâncias  na  adoção  dos  critérios  de  avaliação  dos

trabalhos por parte de cada parecerista, prevenindo, assim, distorções que podem ser

geradas pela fragmentação do trabalho avaliativo e pela necessidade de estabelecimento

de notas de corte.

O trabalho de Coordenação e Assessoria Temática das Comunicações Orais no

ENPESS exige um planejamento de médio prazo. Embora as Coordenações dos GTPs

sejam consultadas sobre os nomes que potencialmente poderiam realizar estas tarefas,

no processo, as indicações podem não se concretizar, seja pela ausência de recursos

financeiros ou pela impossibilidade de participação no Encontro de algum colega indicado,

gerando incertezas e mesmo improvisos. Sugerimos, assim, que a indicação de nomes

feita pelas Coordenações dos GTPs seja acompanhada de um planejamento financeiro

prévio e que na impossibilidade de assegurar tal indicação, que as mudanças possam ser

acompanhadas por estas Coordenações.

No caso do XIV ENPESS, a Coordenação do GTP Ética e Direitos Humanos,

diante das incertezas quanto ao financiamento de passagens, hospedagem e diárias aos

assessores temáticos, optou por participar diretamente destas atividades, assumindo, em

forma de revezamento, tanto a Coordenação quanto a Assessoria Temática das Mesas de

Comunicação Oral,  o  que gerou um certo  acúmulo  de trabalho para  os membros da

Coordenação. Vale registrar que, ao final, todos foram financiados, mas tal possibilidade

só  foi  assegurada  durante  o  próprio  Encontro.  Ademais,  é  relevante  destacar  que  a

participação da coordenação do GTP no ENPESS não se restringe às ações específicas
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do  GTP, sendo  fundamental  a  participação  nos  colóquios  da  graduação  e  da  pós-

graduação, nas reuniões de trabalho que ocorrem durante o encontro e na articulação

com os outros GTP´s. 

O trabalho de coordenação e assessoria temática das Mesas de Comunicação

Oral requer maior organicidade, tendo em vista os objetivos do GTP e, portanto, deve ser

planejado de maneira articulada com o trabalho de elaboração dos pareceres,  já que

ambos se vinculam aos objetivos estratégicos do Encontro Nacional. Ou seja, avaliamos

que  a  indicação,  convite  e  definição  de  pareceristas,  coordenadores  e  assessores

temáticos devem envolver de forma mais ativa as coordenações dos GTPs, evitando-se,

assim, a fragmentação de um processo que deve ser planejado de forma articulada e que

as pessoas indicadas tenham um vínculo mais orgânico com o mesmo.

Outro aspecto que merece avaliação coletiva diz respeito ao cronograma de

apresentação  dos  Pôsteres  e  das  Mesas  Coordenadas,  uma vez  que  o  acúmulo  de

trabalho das Coordenações dos GTPs pode limitar as possibilidades de acompanhamento

destas  atividades,  comprometendo  em  alguma  medida  a  articulação  entre  essas

modalidades de apresentação de trabalhos, as comunicações orais e o Colóquio. Ou seja,

avaliamos que embora a apresentação dos trabalhos no ENPESS esteja estruturada a

partir de cada área temática de pesquisa, a intensidade da programação, das reuniões de

trabalho e das tarefas de responsabilidade das Coordenações dos GTPs cria uma certa

fragmentação e dispersão entre as várias modalidades de apresentação dos trabalhos em

cada área.

Por  fim,  reconhecemos  os  inúmeros  desafios  que  se  colocam  para  a

consolidação dos GTP´s e disseminação da nova cultura de organização do ENPESS

entre pesquisadores(as)  da  área.  E nesse sentido,  reforçamos o encaminhamento  da

assembleia final da ABEPSS/2014, quando aprovou um Grupo de Trabalho com o objetivo

de dar continuidade às reflexões sobre a organização do ENPESS, frente a um conjunto

de atividades e demandas que permeiam um Encontro Nacional desta natureza. 

O reconhecimento quanto a relevância da pesquisa na área de Serviço Social

foi uma conquista fundamental empreendida nas últimas décadas. É real o potencial do

GTP  para  articular  as  dimensões  de  ensino-pesquisa-extensão,  tendo  obviamente

entendimento de suas ações prioritárias e estratégicas em cada momento histórico, bem
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como dos seus limites. A coordenação que ora se constitui para o período 2015/2017 tem

a profícua tarefa de dar continuidade ao trabalho realizado até aqui e, considerando os

desafios  assinalados,  contribuir  para  o  enraizamento  e  disseminação  dos  GTP´s  no

cotidiano acadêmico e profissional.
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