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INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta as
atividades desenvolvidas pela
coordenação do GTP de Ética,

Direitos Humanos e Serviço Social
da ABEPSS, na gestão “Quem é de
luta resiste”, no biênio 2017-2018. 

O documento apresenta também
reflexões  e problematizações
acerca dos eixos que articulam o
GTP de modo a possibilitar avanços
em termos de futuras pesquisas e
articulações entre os pesquisadores. 
Neste biênio a Coordenação do GTP
foi indicada pela Diretoria Nacional
da ABEPSS, após o ENPESS, e foi
constituída pela profª Drª Adrianyce
Angélica Silva de Sousa (UFF/RJ).  O
principal desafio para esta
coordenação foi o desenvolvimento
das ações e demandas posta ao GTP
pela Diretoria Nacional da ABEPSS,

assim como o processo de
articulação dos pesquisadores de
modo a garantir o referendo dos
novos coordenadores no ENPESS de
2018.

Cabe destacar, que na gestão da
ABEPSS 2017 - 2018, os GTPs foram
chamados a participar mais da
dinâmica da entidade, contribuindo
com outras ações para além
daquelas que lhes são precípuas, a
saber: 
 

 

1) propor e implementar estratégias
de articulação entre grupos e redes
de pesquisa na perspectiva do
fortalecimento da área do Serviço
Social;
2) organizar estratégias de
fortalecimento ou
redimensionamento das linhas de
pesquisa na área de Serviço Social;
3) realizar levantamentos
permanentes das pesquisas
desenvolvidas e dos eixos temáticos
de cada grupo;

4) coordenar ações acadêmico-

científicas da entidade relativas aos
eixos de cada grupo  temático;

5) propor à diretoria estrutura de
organização temática para o
Encontro Nacional de
Pesquisadores em Serviço Social –

ENPESS (ABEPSS, 2008).

Esta experiência trouxe novos
desafios a organização e dinâmica
dos GTPs, mas consideramos
também que explicitou as
dificuldades de articulação dos
GTPs entre si, assim como as
especificidades em termos das
ações, capilaridade, e produção das
pesquisas e levantamentos
temáticos de cada GTP.
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1. EMENTA DO GTP [1]

Ementa
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.
 

 

 

 

 

[1]
Fonte: Coordenação 2011-2012



 
1. EMENTA DO GTP

 

 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.
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;

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
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2. PLANO DE TRABALHO NO 

BIÊNIO 2017 -2018
 

Agenda de Trabalho
·        

Participar das reuniões entre os GTPs e a Direção Nacional da Abepss;
Contribuir na organização da Oficina Nacional e do ENPESS;

 Ampliar a articulação com os demais GTPs;
Promover espaços de integração e aprofundamento de estudo entre
os(as) pesquisadores(as) a área;

Constituir um GTP ampliado e realizar o reunião por Skype 

Garantir o processo de referendo da coordenação, bem como a
constituição de coordenação ampliada para o biênio  2019- 2020

 

Comunicação
·        

Atualizar e dinamizar os contatos com os(as) pesquisadores(as) da
área de ética e direitos humanos 
Usar a lista como meio de divulgação de publicações e eventos;
 Divulgar os eventos vinculados à temática nas universidades
 Atualizar as informações do GTP no site da ABEPSS 

 

Publicação
·        

Organizar uma Temporalis a partir do GTP
 

Estado da Arte
·        

Projeto de Pesquisa: elaborado no NUTSS/UFF articular os
pesquisadores e núcleo de pesquisas;
Mapear, através de contato com as UFAS, as ementas e programas das
disciplinas de ética e direitos humanos dos Cursos de Graduação e
Pós Graduação em Serviço Social e Política social
Atualizar a lista de grupos/núcleos de pesquisa e pesquisadores(as) na
área;

        



 
2. PLANO DE TRABALHO NO

BIÊNIO 2017 -2018
 

Atualizar os levantamentos feitos a partir do ENPESS (20017) e
levantar a temática no CBAS;

Organizar por eixos e alimentar o Levantamento bibliográfico
observando também a produção de teses e dissertações na pós-
graduação.

Atualizar os Grupos de pesquisa da área de Serviço Social,



 
3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO

BIÊNIO 2017 - 2018
 

Nesta gestão da ABEPSS privilegiou-se que os GTPs
tivessem uma participação mais ativa do ponto de vista
de acompanhamentos e desenvolvimento de 

atividades institucionais para além das suas ações
específicas.
 

Neste sentido, participamos de todas as atividades para
as quais fomos demandados, a saber:
 

1) Reunião de Planejamento do biênio 2017-2018 da
ABEPSS, realizada em Vitória-ES, no período de 08 a 11
de março de 2017;

 

2) Participação em todas as reuniões entre os GTPs e a
direção nacional da ABEPSS;

 

3) Participação em todas as reuniões entre as 
 coordenações dos GTPs e participação na Organização
das atividades conjuntas: Mesa dos GTPs na Oficina
Nacional e Mesa do ENPESS.

 

4) Reunião de avaliação da Gestão e encerramento das
Atividades 
 

3.1) RELAÇÃO COM A EXECUTIVA NACIONAL
 



3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO
2017 - 2018

O fim da ditadura militar não foi suficiente para assegurar o fim da
influência de perspectivas militares em várias dimensões da vida social. A
iniciativa de muitos jovens de defender a intervenção militar na
conjuntura recente do país demonstra que a lógica da militarização vem
se perpetuando. O processo de militarização das cidades veio tomando
fôlego crescente e mais acelerado desde a realização da Copa do Mundo,

quando o Estado, no sentido de “garantir a ordem” necessária para
realização do evento, suspendeu direitos elementares como o de
manifestação política, tornando o ato de manifestação um crime. 

A militarização dos espaços urbanos têm impactos nos diferentes
segmentos da população, porém, os principais atingidos por essas
medidas são os moradores das favelas e das periferias das cidades
brasileiras. Considerando ainda que o racismo é parte constitutiva das
relações sociais no país, as maiores vítimas letais dessas ações são negros,
pobres, do sexo masculino e jovens em sua maioria.

A militarização que vem ocorrendo nas capitais, como Rio de Janeiro e
São Paulo, traz consigo uma das faces perversas da crescente barbarização
da pobreza e das relações sociais no capitalismo que, na periferia dos
grandes centros urbanos de nosso país se reveste, entre outros aspectos,
na criminalização da pobreza.

3.2 PRODUÇÃO DE NOTA DE REPÚDIO DA ABEPSS SOBRE A
MILITARIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS



3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO
2017 - 2018

Isso é confirmado pelo próprio comandante da frota policial de São Paulo
que, em entrevista recente, afirmou que “a abordagem policial tem que
ser diferente nos jardins [bairro nobre] e na periferia”. No Rio de Janeiro,

com a “ocupação” dos morros prestes a completar mais de 20 dias (como
é o caso do Jacarezinho), temos um saldo trágico de mais de 20 mortos,
em dados não oficiais, 20 mil alunos sem aula, e um cotidiano de terror
que não podemos naturalizar. 
A justificativa desta prática vem com discurso de segurança, identificando
pobres, moradores de favelas e periferias, movimentos sociais e outros
sujeitos que questionam a lógica desigual do capitalismo como inimigos,
com um caráter fortemente moral que reafirma o preconceito de classe e,

com ele, a negação do direito ao acesso à cidade e à liberdade dos
moradores/moradoras. Essas estratégias seguem consolidando as ações de
“exceção” que vêm sendo adotadas pelo Estado que nega direitos
fundamentais e negligencia os pilares fundamentais da afirmação de
direitos humanos. 
A adoção contemporânea de “medidas de exceção”, às quais ganham
caráter supostamente legal, mostram a face perversa do Estado capitalista,

que não é neutro e carrega acentuadas contradições, onde o pressuposto
burguês de que “todos são iguais perante a lei” aparece na prática de
forma muito diferente.



3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO
2017 - 2018

Enquanto as classes burguesas aplaudem este espetáculo reforçado pela
mídia, o Estado segue afirmando, sob a moldagem mistificadora
policialesca, o atendimento amplo aos interesses de grandes grupos
econômicos e a redução dos direitos e do acesso da população mais
pauperizada a políticas públicas e a prestações de serviços sociais.
Que todas essas tristes ocorrências em favelas e periferias cariocas,
paulistas e pelo Brasil, não caiam no esquecimento, mas que nos
provoquem a pensar e agir no sentido radicalmente contrário à
hegemonia coercitiva da conjuntura contemporânea, seja na formação e
no exercício profissional.
Estrategicamente também defendemos a política não restrita à eficácia,

traduzida como poder ou controle do Estado, que se afirma pelo avesso da
democracia substantiva. Ao contrário, denunciamos estratégias políticas
que declaram guerra aos pobres e pretendem impor a “moral de rebanho”,

“invadindo casas”, “fazendo revistas em crianças” etc. Por isso, dizemos não
às atitudes que roubam a liberdade e a dignidade em nome de uma
suposta segurança, pois, dizer não e se posicionar é uma forma de
reafirmar nossos princípios éticos. Diante disso, manifestamos nosso
repúdio frente às medidas repressivas e de regulação armada, com fortes
doses de militarismo, que enaltecem o uso da violência e eliminam parte
significativa de direitos conquistados com muitas lutas ao longo da
história de nosso país. 



E reafirmamos nossa necessária luta pela construção de uma nova
ordem societária onde homens e mulheres possam se realizar
plenamente, sem serem privados e tolhidos de direitos fundamentais e
podendo se expressar em diversidade humana. Seguindo nosso Código
de Ética Profissional, seguimos resistindo para a construção de uma nova
ordem que seja sem “dominação, exploração de classe, etnia e gênero”. 

 

Quem é de luta, resiste!

Executiva Nacional e GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social
Gestão 2017-2018

A NOTA FOI PRODUZIDA PELO GTP. O TEXTO BASE FOI
ELABORADO POR ADRIANYCE DE SOUSA E OLEGNA
GUEDES. FORAM FEITAS ALTERAÇÕES JUNTAMENTE
COM A DIREÇÃO NACIONAL DA ABEPSS. DEPOIS DA
APROVAÇÃO PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A NOTA
FOI PUBLICADA NA PÁGINA DA ABEPSS E NO
FACEBOOK.



 
3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO

BIÊNIO 2017 - 2018
 3.3) PARTICIPAÇÃO  NA COMISSÃO TEMPORÁRIA DA CAMPANHA

"SOU ASSISTENTE SOCIAL E SUPERVISIONO ESTÁGIO"

A participação na Comissão Temporária da Campanha se deu por meio
de reuniões por Skype e contato via whatssap para: Elaboração do texto
da Campanha; produção das peças da Campanha (camisas, marcador
de livros, adesivos). A Comissão temporária foi Composta por Gustavo
Repetti, Marina Monteiro, Paula Sirelli e Adrianyce de Sousa. A
Campanha foi lançada na Oficina Nacional da ABEPSS em 2017 e foi
monitorada no ano de 2018 cujo monitoramento foi apresentado no
Fórum Nacional de Estágio em 2018.    



 
3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
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3) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO

BIÊNIO 2017 - 2018
 

A participação na Organização da mesa ocorrida durante a Oficina
Nacional da ABEPSS de 2017 deu-se a partir de orientação da Executiva
Nacional da divisão e articulação entre os GTPS. Os GTPS foram divididos
em dois grupos: 
1) MESA 01: GTP Serviço social, geração e classes sociais, GTP Serviço
Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, GTP Movimentos
Sociais e Serviço Social, GTP Política Social e Serviço Social. 
2) MESA 02: GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, GTP
relações / opressões de Gênero, raça/etnia e sexualidade, GTP Trabalho,

Questão Social e Serviço Social, GTP Questão Agraria, Urbana, Ambiental
e Serviço Social.
 

Assim divididos os eixos para a construção das falas dos GTPS deram-se
em torno das categorias Trabalho, Classe e Serviço Social articuladas a
partir das seguintes questões:
1) Como os fundamentos aparecem nos debates dos eixos dos GTPs? 

2) Como esse debate dos fundamentos aparece na formação na
graduação e na pós-graduação?

3) Como aparecem na pesquisa e na produção de conhecimento da área
de Serviço Social?.

 

Consideramos que esta atividade demandou muita articulação entre os
GTPs, o que levou a constatação de que este ainda era um processo em
desenvolvimento. O debate da mesa foi rico, mostrando caminhos e
interfaces entre os GTPs, mas também os desafios de uma construção
mais orgânica e articulada (Cf. ANEXO 01 deste relatório).

 

Compuseram as mesas:
Mesa 01: Representantes dos GTPs: Elaine Bhering, Alzira Lewgoy, Clariça
Ribeiro e Rodrigo Lima.

 

Mesa 02: Representantes dos GTPs: Adrianyce de Sousa, Valdenizia
Peixoto, Cezár Maranhão e Suenya  Santos. 
 

Obs: A sistematização produzida para esta mesa encontra-se no
ANEXO 02 e ANEXO 03 deste Relatório

3.4) OFICINA NACIONAL DA ABEPSS 2017
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A participação na Organização da mesa ocorrida durante a Oficina
Nacional da ABEPSS de 2017 deu-se a partir de orientação da Executiva
Nacional da divisão e articulação entre os GTPS. Os GTPS foram divididos
em dois grupos: 
1) MESA 01: GTP Serviço social, geração e classes sociais, GTP Serviço
Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, GTP Movimentos
Sociais e Serviço Social, GTP Política Social e Serviço Social. 
2) MESA 02: GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, GTP
relações / opressões de Gênero, raça/etnia e sexualidade, GTP Trabalho,

Questão Social e Serviço Social, GTP Questão Agraria, Urbana, Ambiental
e Serviço Social.
 

Assim divididos os eixos para a construção das falas dos GTPS deram-se
em torno das categorias Trabalho, Classe e Serviço Social articuladas a
partir das seguintes questões:
1) Como os fundamentos aparecem nos debates dos eixos dos GTPs? 

2) Como esse debate dos fundamentos aparece na formação na
graduação e na pós-graduação?

3) Como aparecem na pesquisa e na produção de conhecimento da área
de Serviço Social?.

 

Consideramos que esta atividade demandou muita articulação entre os
GTPs, o que levou a constatação de que este ainda era um processo em
desenvolvimento. O debate da mesa foi rico, mostrando caminhos e
interfaces entre os GTPs, mas também os desafios de uma construção
mais orgânica e articulada.

 

Compuseram as mesas:
Mesa 01: Representantes dos GTPs: Elaine Bhering, Alzira Lewgoy, Clariça
Ribeiro e Rodrigo Lima.

 

Mesa 02: Representantes dos GTPs: Adrianyce de Sousa, Valdenizia
Peixoto, Cezár Maranhão e Suenya  Santos. 
 

Obs: A sistematização produzida para esta mesa encontra-se no
ANEXO 01 deste Relatório

OFICINA NACIONAL DA ABEPSS 2017 - LISTA DE PARTICIPANTES
DA MESA 02
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A participação na Organização da mesa ocorrida durante a Oficina
Nacional da ABEPSS de 2017 deu-se a partir de orientação da Executiva
Nacional da divisão e articulação entre os GTPS. Os GTPS foram divididos
em dois grupos: 
1) MESA 01: GTP Serviço social, geração e classes sociais, GTP Serviço
Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, GTP Movimentos
Sociais e Serviço Social, GTP Política Social e Serviço Social. 
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Questão Social e Serviço Social, GTP Questão Agraria, Urbana, Ambiental
e Serviço Social.
 

Assim divididos os eixos para a construção das falas dos GTPS deram-se
em torno das categorias Trabalho, Classe e Serviço Social articuladas a
partir das seguintes questões:
1) Como os fundamentos aparecem nos debates dos eixos dos GTPs? 

2) Como esse debate dos fundamentos aparece na formação na
graduação e na pós-graduação?

3) Como aparecem na pesquisa e na produção de conhecimento da área
de Serviço Social?.

 

Consideramos que esta atividade demandou muita articulação entre os
GTPs, o que levou a constatação de que este ainda era um processo em
desenvolvimento. O debate da mesa foi rico, mostrando caminhos e
interfaces entre os GTPs, mas também os desafios de uma construção
mais orgânica e articulada.

 

Compuseram as mesas:
Mesa 01: Representantes dos GTPs: Elaine Bhering, Alzira Lewgoy, Clariça
Ribeiro e Rodrigo Lima.

 

Mesa 02: Representantes dos GTPs: Adrianyce de Sousa, Valdenizia
Peixoto, Cezár Maranhão e Suenya  Santos. 
 

Obs: A sistematização produzida para esta mesa encontra-se no
ANEXO 01 deste Relatório

OFICINA NACIONAL DA ABEPSS 2017 - LISTA DE PARTICIPANTES
DA MESA 02
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A participação na Organização da mesa ocorrida durante a Oficina
Nacional da ABEPSS de 2017 deu-se a partir de orientação da Executiva
Nacional da divisão e articulação entre os GTPS. Os GTPS foram divididos
em dois grupos: 
1) MESA 01: GTP Serviço social, geração e classes sociais, GTP Serviço
Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, GTP Movimentos
Sociais e Serviço Social, GTP Política Social e Serviço Social. 
2) MESA 02: GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, GTP
relações / opressões de Gênero, raça/etnia e sexualidade, GTP Trabalho,

Questão Social e Serviço Social, GTP Questão Agraria, Urbana, Ambiental
e Serviço Social.
 

Assim divididos os eixos para a construção das falas dos GTPS deram-se
em torno das categorias Trabalho, Classe e Serviço Social articuladas a
partir das seguintes questões:
1) Como os fundamentos aparecem nos debates dos eixos dos GTPs? 

2) Como esse debate dos fundamentos aparece na formação na
graduação e na pós-graduação?

3) Como aparecem na pesquisa e na produção de conhecimento da área
de Serviço Social?.

 

Consideramos que esta atividade demandou muita articulação entre os
GTPs, o que levou a constatação de que este ainda era um processo em
desenvolvimento. O debate da mesa foi rico, mostrando caminhos e
interfaces entre os GTPs, mas também os desafios de uma construção
mais orgânica e articulada.

 

Compuseram as mesas:
Mesa 01: Representantes dos GTPs: Elaine Bhering, Alzira Lewgoy, Clariça
Ribeiro e Rodrigo Lima.

 

Mesa 02: Representantes dos GTPs: Adrianyce de Sousa, Valdenizia
Peixoto, Cezár Maranhão e Suenya  Santos. 
 

Obs: A sistematização produzida para esta mesa encontra-se no
ANEXO 01 deste Relatório

OFICINA NACIONAL DA ABEPSS 2017 - LISTA DE PARTICIPANTES
DA MESA 02
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O GTP participou diretamente na elaboração da chamada da Revista
Temporalis  V. 18, N. 36 (2018): ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E SERVIÇO
SOCIAL. Também organizamos a chamada aos autores, distribuição dos
textos para pareceres, revisão dos textos e ideias para a capa.

Consideramos que esta foi uma atividade importante na qual
identificamos o baixo envio de textos referente ao eixo de ética em seus
fundamentos ontológicos e o debate da ética profissional.  

3.5) REVISTA TEMPORALIS
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A mesa conjunta dos GTPs que deveria ter sido realizada a partir de
pesquisa entre os GTPS sofreu alteração na sua proposta inicial uma
vez que os GTPs não conseguiram elaborar as análises e
levantamentos necessários.  Neste sentido, a mesa foi redefinida e
foram convidadas duas palestrantes professora Esther Lemos e
Cristina Bezerra, para discutir o tema: A não realização da mesa
como  fruto de uma articulação e desenvolvimento de pesquisa
conjunta entre os GTPs, revela a dificuldade de articulação entre os
GTPs assim como as especificidades da organização e produção de
cada GTP. Consideramos porém, que ações devam ser realizadas no
sentido de viabilizar essa interlocução.

3.6) MESA DO ENPESS 
 

3.6.1) PARTICPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO
 ENPESS 
 ·O GTP participou de maneira ativa na organização do XVI
ENPESS, contribuindo com todas as discussões pertinentes,
tais como disucssão acerca do eixo do evento definindo a
temática, os palestrantes e as demais atividades do evento.

Participou-se da Comissão Científica do evento. No que se
refere ao eixo de ética e direitos humanos indicamos os
pareceristas e assessores para os trabalhos apresentados nas
linhas dos GTPs considerando os critérios definidos na
comissão Organizadora; também contribuímos na definição
das mesas coordenadas. Cabe destacar que assim como a
coordenação do GTP de Politica Social e o GTP de
movimentos sociais entendemos que o critério inicial para
composição de Mesas Coordenadas, que pretendia restringi-
las a trabalhos oriundos de Procad’s era restrito. A partir do
debate e problematização considerou-se que esse critério
restringiria a participação das pesquisas no ENPESS e o
critério foi reformulado.        

 

obs: ANEXO 04: Listagem dos nomes para parecerista e
assessoria ao ENPESS nos eixos do GTP          
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O Colóquio do GTP “Ética, Direitos Humanos e Serviço Social” do XVI
ENPESS foi organizado pela coordenação do biênio 2017 - 2018. A
dinâmica do Colóquio foi dividida em 05 momentos: 
 

1) Discussão acerca dos Direitos Humanos na sociabilidade
contemporânea -  palestrante Jefferson Lee (UERJ)

2) Apresentação das tendências da Pesquisa do GTP de "Ética,

Direitos Humanos e Serviço Social" a partir da análise das tendências
dos trabalhos apresentados nos ENPESS de 2014, 2016 e 2018  -

palestrante Adrianyce de Sousa
3) Debate a parti das questões posta na apresentação
4) Apresentação das ações desenvolvidas pela Coordenação do GTP
no Biênio 207-2018
5)  Referendo em assembléia da nova comissão de coordenadores
para o GTP considerando os seguintes critérios: a) regionalização, b) 

 acúmulo teórico do pesquisador sobre as ênfases que compõe o
GTP, d) Capacidade de construir coletivamente as ações do GTP.
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As discussões e problematizações trazidas pelo professor Jefferson
Lee foram muito ricas e trataram da crise terminal do capitalismo e
de como este momento vem incidindo no fortalecimento de uma
direita belicista. Na particularidade brasileira as eleicões da extrema
direita ratificam esta tendência, disseminando discursos de
naturalização. O palestrante chama atenção para o fato de desde o
"fora Collor" a ética ter se capilarizado como sinônimo de honestidade
gerando uma apropriação indevida do debate da ética. O professor
também destaca que na esquerda temos uma apreensão limitada do
que entendemos por direito, sem localizarmos as diferenças entre
nós acerca desta questão. 

 

A palestrante Adrianyce expôs análises acerca da produção em torno
dos debates da ética e direitos humanos enfatizando a necessidade
de aprofundar as
mediações  do  debate  da  ética  no  exercício  profissional;  apreender
de  forma  critica
as politicas; aprofundar as  reflexões sobre o conservadorismo e suas
expressões no  cotidiano  profissional; 
Conceituação sobre Direitos Humanos e sua realização na sociabilida
de  capitalista;

retorno ao debate dos fundamentos nas analises acerca dos direitos h
umanos superando o recursos as legislações como única forma de de
finir  os  Direitos  Humanos (Cf. ANEXO 05 deste relatório com o

quadro das tendências)
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No debate, os participantes do Colóquio fizeram as seguintes 
 questões:
 

1) A formação apresenta problemas no que se refere a disciplina de
ética, observa-se que muitas disciplinas nos cursos estão voltadas
apenas a normatização do debate;

2) Entende-se que é fundamental um monitoramento das Diretrizes
curriculares e como tem se dado o debate da ética na formação
profissional;
3) Identifica-se que há uma diversidade de concepções acerca da
liberdade todas tomadas pelos profissionais como se fossem a
mesma coisa;

4) Identifica-se uma necessidade de se apropriar de forma crítica
sobre o direito na sociabilidade burguesa;

5) Verifica-se que no debate dos direitos Humanos as definições são
feitas a partir de legislações e não a partir de uma concepção sobre.

 

Após o debate foi apresentado aos participantes do colóquio as
atividades desenvolvidas pela Coordenação do biênio 2017-2018 que
estão listadas aqui neste relatório. 
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Dentre as atividades que foram desenvolvidas mas que não foram
concluídas e recomenda-se a sua continuidade destacamos: O
Projeto de Pesquisa: elaborado no NUTSS/UFF que vêm
desenvolvendo o levantamento da produção na área do GTP; A
Atualização da lista de grupos/núcleos de pesquisa e
pesquisadores(as) na área também está em finalização.

 

Consideramos que o maior desafio que a coordenação do biênio
2017-2018 não conseguiu dá um retorno com qualidade foi a
articular dos pesquisadores e núcleo de pesquisas. Compreende-se
que este se torna na verdade, o maior desafio. A capilaridade e
articulação do GTP com os pesquisadores, desfio esse que não se
coloca apenas para este GTP. A gestão neste biênio, também
identificou como desafio, a articulação orgânica e produtiva com os
demais GTPS .

 

 

 

3.7.1 )  OUTRAS AÇÕES REALIZADAS, DESAFIOS PARA A
NOVA COORDENAÇÃO E  REFERENDO DA NOVA
COORDENAÇÃO E COORDENAÇÃO AMPLIADA
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Questões para a agenda para do GTP apresentadas no
Colóquio:

  1) Dar contiuiadade a pesquisa e Realizar levantamentos dos
Grupos/Núcleos vinculados ao GTP emcontrando estratégias
de capilarizá-los;
 ·2) Fomentar estratégias de viabilização da comunicação entre
os pesquisadores bem como entre estes e os Coordenadores
do GTP. 

 ·3) Construir o ABEPSS ITINERANTE sobre a temática da ética e
direitos humanos        
  4)  Aprofundar os levantamentos feitos no biênio 2017-2018
acerca das tendências da pesquisa na área do GTP.

 

 

Certamente as ações sumariadas não abrangem a totalidade
da agenda política desenvolvida pelo GTP, nem as ações que
ainda precisam ser desenvolvidas. contudo compreendemos
que um dos caminhos necessários para avançarmos na defesa
da formação de qualidade eticamente direcionada e construir
resistência ao cenário contemporâneo é o fortalecimento da
pesquisa, dos pesquisadores de modo a contribuir com o
fortalecimento da cultura profissional de resistência à tônica
dominante. 
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Após todos os momentos aqui relatados o Colóquio encaminhou
para a discussão do referendo aos nomes para a Coordenação do
biênio 2019-2020. Explicitou-se os critérios que referenciaram a
escolha dos nomes: a) regionalização, b) acúmulo teórico do
pesquisador sobre as ênfases que compõe o GTP, d) Capacidade de
construir coletivamente as ações do GTP.

 

·        
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