
ABEPSS  
GESTÃO  
2017-2018 

GTP Ética, 
Direitos 
Humanos 
e Serviço 
Social 
TENDÊNCIAS DO  

DEBATE DE ÉTICA E 
   
DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
QUANTIDADE DE 
TRABALHOS

Quantidade de Trabalhos: 

67 comunicações orais

apresentadas;  

12 trabalhos apresentados no

formato pôster; 

01 Mesa Coordenada,

relacionada aos direitos

Humanos. 

Total de trabalhos: 80 

ENPESS 2016
QUANTIDADE DE  
TRABALHOS

Quantidade de Trabalhos: 
36 Comunicações orais 
apresentadas; 
07 trabalhos apresentados 
no formato pôster; 
01 Mesa Coordenada 
Total de Trabalhos: 44 



ABEPSS  
GESTÃO  
2017-2018 

GTP Ética,
Direitos
Humanos
e Serviço
Social 
TENDÊNCIAS DO  

DEBATE DE ÉTICA E 
   
DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE
DA ÉTICA

Concepção: a partir da 
discussão dos fundamentos 
teóricos (Marx, Lukács, 
Barroco) e algumas 
discussões com categorias  
antagônicas 
Temas: como emancipação 
humana, lugar das classes 
sociais no processo de 
transformação social, a 
liberdade,  autonomia, a 
centralidade do trabalho na 
constituição do ser social 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE
DA ÉTICA

Concepção: a partir da
discussão dos fundamentos
teóricos (Marx, Lukács,
Barroco) e algumas
discussões com categorias e
autores  antagônicos;
inúmeras Legislações
Sociais
Temas: Ética e ética
profissional: fundamentos
ontológicos e objetivações 
cotidianas; Ética, formação e
exercício profissional; Ética,
Direitos Humanos e
enfrentamento das
expressões cotidianas da 
alienação e da barbárie



ABEPSS  
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Direitos
Humanos
e Serviço
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SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE 
DA ÉTICA

a centralidade do 

trabalho na constituição 

do ser social 

a relação entre 

desenvolvimento das 

forças produtivas e 

necessidades do 

gênero humano. 

discussão sobre o

cotidiano profissional e 

os desafios do trabalho 

profissional, 

os limites do projeto 

ético-político 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE
DA ÉTICA

Problematização de

aspectos da realidade

social e profissional que

demandam reflexão

ética e posicionamentos

de valor; 

Defesa dos Direitos

Humanos e dos demais

princípios e valores da

ética da/o 

assistente social;



ABEPSS  
GESTÃO  
2017-2018 

GTP Ética,
Direitos
Humanos
e Serviço
Social 
TENDÊNCIAS DO  

DEBATE DE ÉTICA E 
   
DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE 
DA ÉTICA

estratégias de

enfrentamento 

de preconceitos,

discriminações,

religiosidades. 

Desafios: superação do

conservadorismo; tomar

o código de ética numa 

dimensão não

prescritiva; 

considerando a vigência

de políticas públicas

seletivas, moralistas e

punitivas, superar

práticas moralistas 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE 
DA ÉTICA

Debate teórico sobre as
contribuições do
Serviço Social brasileiro
para a ética 
na pesquisa nas Ciência
Sociais e Humanas 
Desafios: mediação
entre o cotidiano
profissional e as
requisições
institucionais ;
os debates efetivados
(ex:Políticas Sociais etc.),
e suas
condicionalidades, não
pode ser apartado da
crítica da economia
política 



ABEPSS  
GESTÃO  
2017-2018 

GTP Ética,
Direitos
Humanos
e Serviço
Social 
TENDÊNCIAS DO  

DEBATE DE ÉTICA E 
   
DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE 
DIREITOS 
HUMANOS

Concepção: a crítica

que Marx elaborou 

em “A Questão

Judaica”; análise de

Lukács sobre os

complexos do trabalho

e do direito 

Temas: os fundamentos

e funcionalidade dos

DH na sociabilidade

burguesa;

as limitações da

emancipação política e

horizonte da

emancipação política

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE 
DIREITOS 
HUMANOS

Concepção: Marxismo e

Direito; e adordagens

ecléticas e focadas nas

legislações 

Temas: Avanços legais

e pouca efetividade de

direitos garantidos nas

políticas sociais e

públicas; Direitos a

partir da ideologia

burguesa em

contradição com os

interesses da classe

trabalhadora; Marxismo

e Direito;  Organização

coletiva para lutas

sociais e profissionais



ABEPSS  
GESTÃO  
2017-2018 

GTP Ética,
Direitos
Humanos
e Serviço
Social 
TENDÊNCIAS DO  

DEBATE DE ÉTICA E 
   
DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE 
DIREITOS 
HUMANOS

violações dos direitos

humanos, 

realizam críticas aos

limites da intervenção

do Estado para a

garantia de direitos; 

problematização do

exercício profissional

nas áreas de atuação

do/a assistente social. 

crítica ao Estado liberal

e penal, a judicialização

da questão social e

criminalização da

pobreza e as diversas

violações dos DH 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE
DIREITOS
HUMANOS

Igualdade na

diversidade =

equidade;Dignidade

humana; Depoimento

sem dano/Especial 

Violência de

gênero/contra as

mulheres, crianças e

adolescentes; Tráfico

de pessoas 



ABEPSS  
GESTÃO  
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Humanos
e Serviço
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DIREITOS HUMANOS 

NO  

SERVIÇO SOCIAL: 

UMA APROXIMAÇÃO 

ENPESS 2014
ENFASES DEBATE 
DIREITOS 
HUMANOS

Desafios: Apreensão 
das mediações 
objetivas existentes 
entre os valores e 
princípios defendidos 
eticamente;
Análise de totalidade 
sobre as problemáticas 
das violações dos 
direitos humanos na 
sociabilidade capitalista; 
Identificação das forças 
sociais e políticas em 
disputa nos espaços 
sócio ocupacionais e 
das possibilidades de 
fortalecimento das que 
se colocam na defesa 
crítica dos valores e 
princípios éticos 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE
DIREITOS
HUMANOS

Desafios: O debate

sobre os direitos

humanos e a

articulação com o

trabalho profissional nas

instituições públicas e

privadas; 

Fundamentos críticos

do papel dos direitos

humanos na ordem

capitalista burguesa (e o

desafio da ausência

destes).  

Conceituação sobre os

direitos humanos no

Serviço Social

brasileiro; 
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ENPESS 2014
ENFASES DEBATE
DIREITOS
HUMANOS

Desafios: Apreensão
das mediações
objetivas existentes
entre os valores e
princípios defendidos
eticamente;
Análise de totalidade
sobre as problemáticas
das violações dos
direitos humanos na
sociabilidade capitalista; 
Identificação das forças
sociais e políticas em
disputa nos espaços
sócio ocupacionais e
das possibilidades de
fortalecimento das que
se colocam na defesa 
crítica dos valores e
princípios éticos 

ENPESS 2016
ENFASES DEBATE 
DIREITOS 
HUMANOS

Desafios: O debate

sobre os direitos

humanos e a

articulação com o

trabalho profissional nas

instituições públicas e

privadas; 

Fundamentos críticos

do papel dos direitos

humanos na ordem

capitalista burguesa (e o

desafio da ausência

destes).  

Conceituação sobre os

direitos humanos no

Serviço Social

brasileiro; 
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Sínteses e 
problematizações 


