
 

Ementa1 

Investigação dos fundamentos ontológicos das objetivações ético morais do 

ser social: determinações, natureza, modos de ser e contradições na vida 

cotidiana e na práxis sócio-histórica. Abordagem sócio-histórica da ética 

profissional: referências filosóficas, ethos profissional, particularidades, 

contradições, conflitos e implicações políticas, na formação e no exercício 

profissional. A ética na pesquisa em Serviço Social: peculiaridades e 

enfrentamentos. Estudo dos fundamentos sócio-históricos dos Direitos 

Humanos: sua gênese e configuração na sociedade moderna; seu 

desenvolvimento na sociedade contemporânea, no interior das lutas sociais 

entre classes e projetos políticos. Investigação das diferentes manifestações e 

práticas sociais orientadas por Valores ético-políticos emancipatórios e pela 

defesa dos DH no interior da sociedade capitalista e do Serviço Social, em face 

da formação e do exercício profissional, visando identificar os seus limites e as 

suas possibilidades de realização. Investigação das diferentes formas de 

opressão e de violação dos direitos humanos, evidenciando os sujeitos e seu 

processo de resistência: reivindicações, estratégias de luta, conquistas e 

práticas cotidianas. 

 

Eixos da ementa 

 

1) Como a ementa do GTP dialoga com as Diretrizes 

Curriculares? 

Vinte anos após sua implementação as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 

1996, encontram na contrarreforma do ensino superior no Brasil uma das 

questões centrais, que impactam na formação, já que, em função do 

avassalador crescimento mercantil das vagas em cursos privados e na 
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modalidade a distância, pode- -se redefinir no curto prazo o perfil profissional, 

pronto a atender acriticamente as demandas imediatas do capital, formando um 

exército social de reserva (Abreu, 2013, p. 116).  

Ao mesmo tempo, o atual momento do capitalismo, e sua particularidade na 

dinâmica social brasileira que compromete o futuro de muitas gerações de 

brasileiros, modifica para o conjunto da classe trabalhadora e para a demanda 

de trabalho do assistente social, os processos e as condições de trabalho nos 

quais os assistentes sociais ingressam enquanto profissionais assalariados. As 

relações de trabalho estão hoje em franco processo de desregulamentação, 

flexibilização e precarização das condições para a sua realização. Tem-se uma 

ampla retração dos recursos institucionais no que se refere a manutenção e 

acesso a direitos. Estas mudanças nas demandas e requisições sociais a 

profissão, também se tornam desafiadoras a formação profissional. 

Nas palavras de Iamamoto, O atual quadro sócio-histórico não se reduz, 

portanto, a um pano de fundo para que se possa, depois, discutir o trabalho 

profissional. Ele atravessa e conforma o cotidiano do exercício profissional do 

assistente social afetando as suas condições e as relações em que se realiza o 

exercício profissional, assim como a vida da população usuária dos serviços 

sociais.  (p. 07) 

Como expresso no Panorama do Curso de Serviço Social da UFF (p.90) O 

significado sócio-histórico e ídeopolítico do Serviço Social está inscrito no 

conjunto das práticas sociais que são acionadas pelas classes e expressas no 

Estado, em face das sequelas da questão social, seu enfrentamento histórico, 

por parte da categoria, no que se refere ao projeto de formação profissional 

supõe a própria defesa do projeto da profissão, o que supõe um tratamento 

teórico, histórico e metodológico rigoroso da vida social, da particularidade 

brasileira e do trabalho profissional. 

A lógica das Diretrizes Curriculares está sustentada em núcleos de 

fundamentação da formação profissional compreendidos como: núcleo de 

fundamentos teórico-metodológico da vida social, núcleo de fundamentos da 

formação sócio-histórica da sociedade brasileira e núcleo de fundamentos do 

trabalho profissional. Como expresso no Caderno ABESS nº07 Os três núcleos 

compreendem o conjunto de conhecimentos e habilidades que devem 

comportar subsídios indissociáveis para apreensão da gênese, manifestações 



e enfrentamento da questão social compreendida como eixo fundante da 

profissão e articulador junto com o trabalho dos conteúdos da formação 

profissional. (cf. Cadernos ABESS nº07). 

Este processo de articulação interna dos núcleos de fundamentação, como 

expresso no Panorama do Curso de Serviço Social da UFF (p.29) é com 

certeza a disputa em torno de um entendimento acerca da própria 

sociabilidade, e uma concepção de formação que está para além de formar 

profissionais para uma intervenção no mercado de trabalho, sujeitos sociais 

com formação humanista concreta.  

Por isso a ética, aparece como principio formativo perpassando a lógica 

curricular. (Cadernos ABESS nº07).  

Esta compreensão coloca como perspectiva formativa a totalidade, ou seja, a 

formação em Serviço Social supõe o entendimento acerca do processo de 

produção/reprodução do capital e suas contradições. 

 

Considerando estes elementos, observamos a ementa do GTP de Ética, 

Direitos Humanos e Serviço Social  

Investigação dos fundamentos ontológicos das objetivações ético morais 

do ser social: determinações, natureza, modos de ser e contradições na 

vida cotidiana e na práxis sócio-histórica. Abordagem sócio-histórica da 

ética profissional: referências filosóficas, ethos profissional, 

particularidades, contradições, conflitos e implicações políticas, na 

formação e no exercício profissional.  

Estudo dos fundamentos sócio-históricos dos Direitos Humanos: sua 

gênese e configuração na sociedade moderna; seu desenvolvimento na 

sociedade contemporânea, no interior das lutas sociais entre classes e 

projetos políticos (Relatório Coordenação 2011 2013).  

Em uma primeira dimensão identificamos a relação que esta dimensão tem 

com a categoria trabalho, uma vez que é desta que emana o processo de 

reprodução social. Em outras palavras o trabalho é o fundamento ontológico e 

primário que determina a constituição das esferas que compõe a reprodução 

social. É deste fundamento que se desenvolve a própria sociabilidade, a 

consciência, a constituição do gênero humano (uma universalidade) e a 

capacidade de homens e mulheres de valorar suas ações concretas, 



construindo alternativas que possibilitam um processo de escolhas e a criação 

de novas necessidades e desenvolver a liberdade.  Neste sentido são eixos 

que partem da ementa:   

✓ A constituição histórica da ética e da moral: valores, ethos, dever 

ser e senso moral; 

✓ As determinações da moral como sistema social normativo e 

como exigência de socialização do individuo singular na vida cotidiana; 

✓ Formas de afirmação do sujeito moral: moralidade, racionalidade, 

teleologia;  

✓ Vida cotidiana e alienação moral: conservadorismo, preconceito e 

moralismo; 

✓ A gênese da ética como reflexão filosófica e seu desenvolvimento 

histórico; 

✓ A objetivação das motivações e exigências ético-morais na vida 

social: ideologia e valores;  

✓ O indivíduo e a totalidade social; práxis e motivações humano 

genéricas. (Relatório Coordenação 2011-2013) 

Trata-se, pois de compreender como na sociedade capitalista sua forma de 

reprodução expressa um modo de vida que envolve o cotidiano da vida social: 

um modo de viver e de trabalhar socialmente determinado. Esta compreensão 

atravessa as Diretrizes na medida em que a forma de pensar e fazer o Serviço 

Social, orientadas por uma perspectiva teórico-metodológica apoiada na teoria 

social de Marx e como da analise ontológica se constituem princípios éticos de 

um humanismo radicalmente histórico, norteadores do projeto de profissão no 

Brasil.  

Não está restrito pois, nas Diretrizes Curriculares, a discussão da ética e dos 

direitos humanos a perspectiva normativa, prescritiva e legal do debate. Supõe 

ir além, ao entender a categoria trabalho também se consideram os sujeitos 

que desenvolvem esta atividade que o sujeito plenamente consciente de suas 

ações, este sujeito vivencia as condições objetivas, mas também como força 

de trabalho eleva-se como elemento propulsor e criativo do trabalho e, nesta 

condição insere-se como sujeito de sua própria história e da historia social (Cf. 

Caderno ABESS nº07). Ou seja, e isto se realiza nos projetos de superação da 

sociedade burguesa como projeto de emancipação humana, que constitui o 



projeto de sociedade da classe trabalhadora. Por isso a concepção que 

atravessa a ética e direitos humanos supõe a articulação com projetos de 

classe na constituição de uma outra ordem social.   

 

Considerando estes elementos, observamos a ementa do GTP de Ética, 

Direitos Humanos e Serviço Social  

Estudo dos fundamentos sócio-históricos dos Direitos 

Humanos: sua gênese e configuração na sociedade moderna; 

seu desenvolvimento na sociedade contemporânea, no interior 

das lutas sociais entre classes e projetos políticos. Investigação 

das diferentes manifestações e práticas sociais orientadas por 

Valores ético-políticos emancipatórios e pela defesa dos DH no 

interior da sociedade capitalista e do Serviço Social, em face 

da formação e do exercício profissional, visando identificar os 

seus limites e as suas possibilidades de realização. 

Investigação das diferentes formas de opressão e de violação 

dos direitos humanos, evidenciando os sujeitos e seu processo 

de resistência: reivindicações, estratégias de luta, conquistas e 

práticas cotidianas (Relatório Coordenação 2011 2013). 

Ao mesmo tempo a categoria trabalho permite entender uma dupla 

armadilha que pode envolver a análise da “questão social” – que nas diretrizes 

curriculares aparece como elemento que – mediatizado - viabiliza a própria 

existência da profissão e ao mesmo tempo constitutivo da relação entre a 

profissão e a realidade social. 

A primeira armadilha quando as múltiplas e diferenciadas expressões da 

“questão social” são desvinculadas de sua gênese comum, desconsiderando 

os processos sociais contraditórios - na sua dimensão de totalidade - que as 

criam e as transformam. Corre-se o risco de cair na pulverização e 

fragmentação da “questão social” em “questões sociais” entendidos como 

problemas sociais, atribuindo unilateralmente aos indivíduos e suas famílias a 

responsabilidade pelas dificuldades vividas.  

Neste aspecto, a que se coloca no atual quadro de desenvolvimento do 

capitalismo, é um aprofundamento dos processos de moralização dos sujeitos 

e desenvolvimento de preconceitos na vida cotidiana e, situações de violações 

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



negação de direitos das pessoas com deficiência, violência sexual na infância, 

população encarcerada, muitas destas efetivadas pelo próprio Estado que 

assume faces de judicialização da questão social e criminalização da pobreza. 

Ao mesmo tempo genérico, que redunda em uma visão unívoca e 

indiferenciada da questão social, prisioneira das análises estruturais, 

segmentadas da dinâmica conjuntural e da vida dos sujeitos sociais. Por uma 

artimanha ideológica, elimina-se, no nível da análise, a dimensão coletiva da 

“questão social”, reduzindo-a a uma dificuldade do indivíduo. Ou seja, desloca-

se o debate das classes sociais e da processualidade da luta de classes. 

Neste sentido são eixos que partem da ementa:   

✓ História social dos Direitos Humanos (DH): gênese e 

desenvolvimento na sociedade moderna;  

✓ A configuração dos DH a partir das determinações sócio-

históricas da sociedade burguesa em sua emergência e consolidação 

até a Revolução Francesa; a Declaração de Direitos de 1789; 

✓ O marco histórico das Revoluções de 1848 na Europa e os DH; as 

lutas proletárias/ democrático-populares e a bandeira dos DH pós 1848;  

✓ As principais Declarações de Direitos Humanos: significados 

históricos, limites e avanços; 

✓ A práxis dos movimentos e das lutas sociais mundiais em torno da 

defesa dos direitos humanos na sociedade contemporânea: 

universalidade e particularidades; 

✓ Os movimentos de DH no Brasil; 

✓ A questão da emancipação política e da emancipação humana; 

✓ A inserção do Serviço Social nas lutas de defesa dos DH; 

✓ A materialização dos DH na formação: a formação humanista 

tradicional e a perspectiva humanista histórico-dialética; o enfrentamento 

do irracionalismo e da metafísica pós-moderna; 

 

Essas dimensões de fundamentação que articulam a categoria trabalho e 

classes sociais a ementa do GTP, também irão se expressar na particularidade 

do Serviço Social e do debate profissional, uma vez que estes são os 

elementos teórico-metodologicos que atravessam as Diretrizes e vão se 

expressar na dimensão profissional na perspectiva ético-política e técnico – 



operativa. Ou seja, a formação humanista concreta que se expressará no 

exercício profissional na necessidade de uma adesão do profissional aos 

princípios profissionais e a negativa das formas de opressão e violação dos 

direitos humanos. Tais elementos adquirem especial importância em 

sociedades latino-americanas, sociedades que repõem cotidianamente e de 

forma ampliada privilégios, violência, discriminações de renda, poder, gênero, 

etnias e gerações, alargando o fosso das desigualdades no panorama 

diversificado das manifestações da questão social. (Cf. Marilda, p. 33) 

Neste sentido, a ementa explicita as dimensões profissionais  

Abordagem sócio-histórica da ética profissional: referências filosóficas, 

ethos profissional, particularidades, contradições, conflitos e implicações 

políticas, na formação e no exercício profissional.  

Valores ético-políticos emancipatórios e pela defesa dos DH no interior da 

sociedade capitalista e do Serviço Social, em face da formação e do 

exercício profissional. A ética na pesquisa em Serviço Social: 

peculiaridades e enfrentamentos.  

  Neste sentido são eixos que partem da ementa:   

✓ A trajetória histórica da ética profissional do Serviço Social 

brasileiro: gênese e desenvolvimento; 

✓ A configuração da ética tradicional: valores, pressupostos 

filosóficos e direção sócio-política; 

✓ O processo de construção prática de uma nova moralidade 

profissional determinações e configurações do novo ethos; 

✓ O processo de ruptura com o conservadorismo ético político: 1986 

e 1993; 

✓ O exercício profissional e a materialização da ética profissional: 

contradições, conflitos éticos e desafios; 

✓ A viabilização da ética profissional na formação em Serviço 

Social: o ensino da ética e a fragmentação do saber, o estágio e a vida 

cotidiana; o ethos profissional e os valores neoliberais conservadores; 

irracionalismo e individualismo; 

✓ A ética na pesquisa: plágio, desrespeito, individualismo, sigilo, 

preconceito; 



✓ Os DH e o exercício profissional: as manifestações ideo-culturais 

da barbárie no cotidiano do trabalho do assistente social. 

Por isso que esta compreensão ética e de Direitos Humanos é tão expressiva 

do projeto profissional (PEP). Pq o compromisso assumido pelo serviço social 

já na processualidade da intenção de ruptura e que foi ganhar corações e 

mentes da nossa categoria profissional nos anos 80 e 90 tem na tomada de 

posição ético-política expressa no projeto profissional, um campo de força 

fundamental.  

Quando este projeto apresenta a autoimagem renovada da profissão, vai 

expressar a devida decodificação no campo dos valores do compromisso 

assumido em 86 superando os equívocos que ali estavam presentes: ou seja, 

na medida em que não é possível a uma categoria profissional comprometer-se 

com uma classe, é na compreensão do campo dos valores que nós 

estabelecemos a mediação entre os projeto individuais, projetos profissionais e 

projetos societátios (Netto, 1999).  

Mais precisamente é quando colocamos a liberdade como valor ético central 

que esta decodificação se concretiza. A ética assume neste processo o status 

de pressuposto teórico-político que remete para o enfrentamento das 

contradições posta a profissão e, os direitos humanos se tornam estratégicos 

na explicitação das formas como estas contradições se expressam na 

sociedade e na profissão. (Sousa, 1997).  
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