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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a materialidade da 
dimensão política presente nas ações da Câmara Temática de Ética e Direitos 
Humanos do CRESS/PR, nos espaços de controle social. Para tanto, utilizará 
pesquisa bibliográfica de modo a compreender a categoria dimensão política 
presente no arcabouço teórico do Serviço Social, em particular nas Diretrizes 
Curriculares. O fortalecimento desta dimensão política pode ampliar as respostas 
profissionais competentes e a materialização do Projeto Ético-político Profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a materialidade da dimensão política presente 

na Câmara Temática (CT) de Ética e Direitos Humanos do Conselho Regional 

de Serviço Social – CRESS/PR, na sua atuação junto aos espaços de 

participação e controle social3, ao longo de sua trajetória, tendo como foco a 

defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do 

autoritarismo, princípios fundamentais do Código de Ética dos/as Assistentes 

Sociais. 

A CT de Ética e Direitos Humanos do CRESS PR foi criada a partir de 

uma deliberação do conjunto CFESS/CRESS, em seu 32º Encontro Nacional 

“entendendo que as questões atinentes aos Direitos Humanos merecem espaço 

e tratamento específico“ (CRESS, 2005, p. 1) esse período exigia, como ainda 

exige, posicionamento coletivo da categoria frente à intensa “regressão de 

direitos e destruição do legado de conquistas históricas dos trabalhadores em 

nome da defesa, quase religiosa, do mercado e do capital” (IAMAMOTO, 2004, 
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p. 1), que perpassa o processo civilizatório produzindo e reproduzindo diversas 

violências e violações de direitos nos mais variados espaços, públicos e 

privados.  

Neste sentido, ao longo dos anos de debate acerca dos direitos humanos 

no interior do conjunto CFESS/CRESS, este propiciou importantes acúmulos e 

condensou suas posições num documento intitulado “Bandeiras de Luta”4, onde 

expressa que 

 
Em tempos de mudanças no processo de produção, de precarização 
das relações e condições de trabalho, de espraiamento das ideologias 
conservadoras, de respostas omissas ou violentas, por parte do 
Estado, às reivindicações por direitos da classe trabalhadora, os/as 
assistentes sociais afirmam, nesse documento, por meio das ações e 
orientações aqui explicitadas, seu compromisso com a garantia 
inalienável dos direitos humanos.  (CFESS, 2015, p. 1). 

 

Nesse contexto, Iamamoto afirma que, diante de uma realidade de avanço 

dos processos antidemocráticos, faz-se necessário a construção de,  

 
[...] uma nova forma de fazer política - que impregne a formação e o 
trabalho dos assistentes sociais - capaz de acumular forças na 
construção de novas relações entre o Estado e a sociedade civil que 
reduzam o fosso entre o desenvolvimento econômico e o 
desenvolvimento social, entre o desenvolvimento das forças produtivas 
e das relações sociais. (IAMAMOTO, 2014, p. 5).  

 
Assim, a CT cumpre um importante papel estratégico, que se soma aos 

movimentos sociais na luta por direitos no campo dos direitos humanos, visto 

que, no dizer de Nogueira (2001, apud IAMAMOTO, 2014 p. 5), promove uma 

forma de fazer “política com muita política”, “a política dos cidadãos” ou  

 

o novo que perseguimos [que] é o compromisso com a prevalência do 
debate público e da participação democrática, que abra caminhos para 
que cidadãos organizados interfiram e deliberem nas questões de 
interesse coletivo, na busca de consensos possíveis para resolver os 
conflitos, organizar e viver a vida. (NOGUEIRA, 2001 apud 
IAMAMOTO, 2014, p. 5).  

 
4  Em 2018, os/as delegados/as do 47º Encontro Nacional, realizado em Porto Alegre (RS), 
aprovaram uma versão atualizada desse documento. Instituiu-se um grupo de trabalho que 
agregou as deliberações do 46º Encontro Nacional, na maioria referente ao eixo Ética e Direitos 
Humanos, e incluiu algumas formulações mais recentemente consensuadas na categoria, que 
não constavam do documento original, dentre estas: o repúdio à violência contra religiões de 
matrizes africanas e outras denominações, o repúdio ao primeiro-damismo e o repúdio a todas 
as formas de violência contra as mulheres, dentre outras pautas importantes na defesa da 
profissão e da qualidade dos serviços prestados à população.  



 
 

Por isso, o trabalho tem como objetivo demonstrar a materialidade da 

dimensão política do exercício profissional nos espaços de participação e 

controle social. Para dar conta do debate, metodologicamente optou-se por 

discutir a partir de pesquisa bibliográfica5, algumas categorias teóricas que 

incorporam a dimensão política, e se referem à concepção de direitos humanos, 

ao exercício profissional, participação e controle social na dimensão ético-

política das ações concretas dos sujeitos.  

 

A CÂMARA TEMÁTICA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS E A DIMENSÃO 

POLITICA NA ATUAÇÃO DOS SUJEITOS POLÍTICOS  

 

Desde sua fundação, a CT tem participado de processos eleitorais para 

ocupar assento em espaços paritários de participação e controle social, como no 

COPED – Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná - e 

recentemente do CERMA – Conselho Estadual dos Direitos de Refugiados, 

Migrantes e Apátridas. Além destes espaços, a CT também vem contribuindo 

mais significativamente na construção e fortalecimento de alguns movimentos 

sociais, entre os quais o movimento LGBTI (Lésbicas, Gays, Travestis, 

Transexuais e Intersex), o movimento de Mulheres e o Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua. Tem promovido internamente debates que 

visam incidir na ampliação da participação da categoria nos movimentos sociais 

da classe trabalhadora, assim como no seu aperfeiçoamento profissional.  A CT 

colabora também em ações internas que promovem o fortalecimento destes 

movimentos, tais como seminários, encontros, rodas de conversa e diálogos 

diversos envolvendo outras categorias e segmentos, marchas e mobilizações de 

rua. 

Esse movimento faz convergir atuação e articulações em defesa dos 

direitos humanos. Conforme afirma Barroco (2008), os direitos humanos trazem 

em si muitas contradições, entre as quais o princípio da universalidade, que 

 
5  Este estudo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, entendendo como 

bibliográfica a pesquisa obtida através de materiais já publicados, principalmente por fontes de 

livros, artigos, dissertações, teses. (GIL, 2012). 

 



 

esbarra nos limites estruturais do capitalismo, tendo em vista a divisão de 

classes e sua natureza desigual, calcada na detenção privada dos meios de 

produção e na apropriação individual e privada da riqueza socialmente 

produzida. Dessa forma, afirma a mesma autora, que  

é em nome da universalidade que os movimentos de defesa dos DH 
lutam pelo alargamento de seus limites burgueses ao longo da história. 
Com isso, vemos que a história social dos DH é o resultado da luta de 
classes, da pressão popular, da organização dos movimentos e dos 
militantes de DH, dos sujeitos políticos em face da opressão, da 
exploração e da desigualdade. (BARROCO, 2008, p. 4). 

 

O Serviço Social é norteado pelos Direitos Humanos, pelo Código de Ética 

de 1993, que incorpora, através dos onze princípios fundamentais, essa relação, 

notadamente o princípio 2. Mas todos os princípios do código estão diretamente 

interligados, e trabalham na lógica de garantir a defesa de um projeto 

amplamente comprometido com a construção de uma nova ordem societária e 

com a direção social do projeto ético-político profissional. Não há como negar 

que a violação dos direitos humanos se faz muito mais presente na atual 

sociedade brasileira, onde o senso comum influi para legitimar a ideologia 

dominante. Somos herdeiros de uma cultura sócio histórica resultante de um 

sistema econômico que prioriza o capital em detrimento do humano. Isso, de 

certa forma, explica o senso comum, mas não o justifica.  

A trajetória do Serviço Social é marcada por conquistas e persistências. 

Segundo Mota (2017), temos um legado de rebeldia e resistência, expressando 

o Serviço Social que hoje conhecemos: uma profissão que se insurgiu contra o 

lugar que as classes dominantes lhe definiram na realidade brasileira - uma 

sociedade herdeira do escravismo, meritocrática, patrimonialista, machista e 

conservadora. Essa trajetória do Serviço Social brasileiro com filiação teórico-

metodológica na matriz marxiana e às lutas sociais de caráter emancipatório, 

nos apresenta a nítida ligação na direção ético-político profissional do Serviço 

Social e que expõe no cotidiano da vida dos/as assistentes sociais a 

precarização das condições de trabalho, subjugados/as por uma agenda 

profundamente regressiva que afeta de modo contundente nossa categoria 

profissional e o conjunto da classe trabalhadora.   

Esse movimento se reflete no Projeto Ético-Político (PEP) e, segundo 

Netto (1999), estrutura-se a partir do processo de combate, da recusa e da crítica 



 

ao conservadorismo na profissão, vinculando-se a uma perspectiva de formação 

e exercício profissional alinhado a um ideal de projeto societário em construção. 

A interlocução com a teoria marxista na década de 1980 e o constante 

amadurecimento tem propiciado a apreensão dos elementos teóricos, éticos e 

políticos fundamentais para a conformação do atual projeto profissional, que luta 

pela hegemonia no Serviço Social brasileiro. 

No entanto, a atual conjuntura do país, de um impiedoso acirramento das 

investidas do Estado capitalista contra a classe trabalhadora, com intensificação 

da pobreza e das expressões da questão social e criminalização dos movimentos 

sociais, dos pobres, dos pretos e pretas, demonstra as imposições cruéis do 

capitalismo em sua fase imperialista. Atualíssima a afirmativa de Karl Marx de 

que “a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a 

valorização do mundo das coisas. ” (MARX, 2004, p. 80). 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social, estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social em 1996 

vem reforçar a necessidade de contextualizar o significado social da profissão, 

relacioná-la com as profundas transformações no mundo capitalista. Esta 

formação está baseada em três dimensões indissociáveis e integradas: a 

dimensão teórico-metodológica, a dimensão técnico-operativa e a dimensão 

ético-política, que pretendem garantir o cumprimento dos preceitos eleitos como 

fundamentais pela categoria.  

Essas dimensões constituem níveis diferenciados de apreensão da 

realidade da profissão; entretanto, são indissociáveis entre si, formando uma 

unidade dialética, apesar de suas particularidades (GUERRA, 2000). A primeira 

se refere à capacidade de apreensão do método e das teorias e sua relação com 

a prática, na ação profissional. A segunda se relaciona aos objetivos e finalidades 

das ações do assistente social e os princípios e valores humano-genéricos que 

os guiam. Já a terceira faz alusão à capacidade de o profissional articular meios 

e instrumentos para materializar os objetivos, com base nos valores concebidos 

(GUERRA, 2012). Neste artigo, diante do objeto identificado, vamos destacar 

brevemente a dimensão, que se apresenta com maior ênfase nas ações da 

Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos. Essa dimensão compõe os 

fundamentos ideo-políticos do trabalho do assistente social, que orientam para 



 

uma determinada concepção de mundo. Tem, portanto, valor central na formação 

e no exercício profissional. 

A ética na profissão de Serviço Social se relaciona com os valores e 

princípios inscritos no Código de Ética Profissional. Para Barroco (2008), a ética 

profissional deve ser entendida em um contexto mais amplo, pois os valores 

defendidos são orientadores de opções, escolhas, posicionamentos e 

julgamentos de valor realizados no cotidiano. Assim, a dimensão ética do Serviço 

Social só pode ser vislumbrada na prática social, ou seja, no exercício do 

trabalho do (a) assistente social, através de seu compromisso e posicionamento 

político de defesa dos direitos dos seus usuários e usuárias. 

 Destacamos a contribuição de Ramos, (2002, p.92) ao que denomina 

projeto ético-político, 

 

Assim, o projeto ético-político profissional está vinculado ao projeto de 
transformação da sociedade. Nossa ação profissional tem uma 
dimensão política, que ao atuarmos no movimento contraditório das 
classes sociais acabamos por imprimir uma direção social às nossas 
ações profissionais que favorecem a um ou outro projeto societário.  

 

Já Braz (2005) ressalta que nas diversas e variadas ações, das mais 

simples às intervenções mais complexas do cotidiano profissional, os 

profissionais embutem determinada direção social entrelaçada por uma 

valoração ética específica, que exprimem atuações que favorecem interesses 

sociais distintos e contraditórios - dimensão que compõe os fundamentos do 

trabalho do assistente social é a ético-política.  A dimensão política da prática 

profissional encontra no projeto ético-político profissional uma direção social 

nítida, na medida em que fornece a consciência do caráter contraditório que 

caracteriza a profissão, na sua interconexão entre o capital e o trabalho, em 

particular a correlação com um projeto societário vinculado aos interesses da 

classe trabalhadora.  

Para entender a atuação profissional nos espaços de participação e 

controle social, é importante partirmos de uma concepção de Estado, qual seja, 

a gramsciana. Conforme Simionatto, “Gramsci percebe que, na sociedade 

capitalista moderna, o Estado se ampliou e os problemas relativos ao poder se 

complexificaram na trama da sociedade, fazendo emergir uma nova esfera social 

que é a sociedade civil” (SIMIONATO, 2011, p. 68), ou seja, a esfera política 



 

restrita cede progressivamente a uma “esfera ampliada, caracterizada pelo 

protagonismo político de amplas e crescentes organizações de massa” 

(COUTINHO apud SIMINONATTO, 2011, p. 68).  

Esta concepção argumenta acerca de existência de duas esferas distintas 

no interior das superestruturas – sociedade civil e sociedade política. A primeira 

refere-se aos organismos ditos “privados” e a segunda exprime o domínio ou 

comando direto do Estado, sua função de hegemonia e o seu governo jurídico. 

Segundo Simionatto, Gramsci procura mostrar que a sociedade civil é o espaço 

onde se organizam os interesses em confronto, é o lugar onde se tornam 

conscientes os conflitos e as contradições e, portanto, espaço de disputa pela 

hegemonia. (SIMIONATTO, 2011 p.70/71). É neste particular de atuação por 

dentro do Estado, no âmbito da sociedade civil, em luta e em disputa pela 

hegemonia política do próprio Estado que se evidencia a materialidade da 

dimensão política do serviço social pela CT de Ética e Direitos Humanos nos 

espaços de participação e controle social. 

Entende-se como espaços de participação e controle social todos aqueles 

ditos informais, como os movimentos sociais, e os formais, como os instituídos 

por atos normativos, legais, reconhecidos pelo Estado, os conselhos de direitos 

e de políticas públicas. Bravo ensina que a expressão controle social tem sido 

utilizada como,   

 

sinônimo de controle da sociedade civil sobre as ações do Estado, 
especificamente no campo das políticas sociais, desde o período da 
redemocratização dos anos de 1980. A utilização da expressão com 
este sentido foi propiciada pela conjuntura de lutas políticas pela 
democratização do país frente ao Estado autoritário, implantado a partir 
da ditadura militar” (BRAVO, 2002 p. 2).  
 
 

Estes espaços compõem aquela esfera da sociedade civil do Estado, que 

se aproxima da interpretação ampliada de Estado de Gramsci. No Brasil, 

resultam como conquista da classe trabalhadora, sendo incorporados enquanto 

instâncias paritárias de poder e decisão compartilhada a partir da Constituição 

democrática e cidadã de 1988. É onde atuam também os/as assistentes sociais, 

enquanto trabalhadores/as, sendo ali, então, um espaço sócio ocupacional, no 

qual se pressupõe possa haver a materialização das várias dimensões do 

exercício profissional, como já mencionadas antes ou como espaço de luta 



 

política, ocupado pela categoria, como representação de sua organização 

coletiva e que deve concretizar aquela dimensão profissional, especificamente 

denominada ético-política, objeto deste artigo. 

Importa evidenciar o entendimento acerca destes espaços. Os 

movimentos sociais são organizações populares, também reconhecidas como 

sujeitos políticos ou coletivos que realizam as lutas coletivas, as quais, para 

Duriguetto, “expressam os interesses das classes subalternas, são o 

desdobramento sociopolítico das contradições do desenvolvimento capitalista 

que se materializam na chamada questão social” (DURIGUETTO et al, 2009, p. 

14).  São como diz Gohn, “atores sociais pertencentes a diferentes classes e 

camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo de força 

social na sociedade civil”. (GOHN, 2000, p.13). Lutam pela ampliação da 

democracia, da cidadania e da justiça social, mas, ainda que reconhecidas como 

justas as reivindicações dos movimentos sociais, “quando suas estratégias são 

de confronto com a ordem estabelecida, esta avaliação de justiça se perde e, em 

nome da ordem, passa-se a considerar legítima sua repressão”. (BRITES, 2012 

p.1). 

Na sociabilidade do capital, muitas violências são cotidianamente 

produzidas e reproduzidas. Embora constitucionalmente o Estado exista para 

mediar a relação entre as classes e promover direitos, cresce a criminalização 

dos pobres e dos movimentos sociais que lutam por esses direitos e uma 

predominância de valores conservadores e reacionários. Dornelles (2012) afirma 

que a violência na sociedade contemporânea, de diferentes formas, se expande 

por diferentes espaços e, muitas vezes, sem causa aparente. Uma violência que, 

aparece nos meios de comunicação social, nos espaços público e 
privado, nos bairros periféricos das grandes cidades, nas áreas 
excluídas e nas áreas integradas do espaço urbano, nos campos, nas 
instituições escolares, nos transportes, nas práticas esportivas de 
massa, nos processos eleitorais. Violência que cria um ambiente de 
medo e insegurança, em que as suas diferentes expressões são 
encontradas nos diferentes espaços sociais. Estamos falando, 
portanto, de um processo de banalização da violência, possibilitando o 
fortalecimento de uma cultura da violência. (ARENDT apud 
DORNELLES, 2012, 136 ).  
 

Assim, as violências necessariamente são ataques aos direitos humanos 

e ocorrem tanto em ato, como as agressões físicas, quanto as simbólicas, 

através da linguagem, os preconceitos e discriminações, assim como a violência 



 

psicológica, a patrimonial, a sexual etc. Em razão disso surgem os conselhos de 

direitos humanos no Brasil, os quais têm a competência de fazer com que o 

Estado cumpra o seu papel de interromper essas práticas, restabelecer direitos 

violados e fomentar o desenvolvimento de uma cultura não violenta. Portanto, 

nos conselhos de direitos, e com os movimentos sociais, os membros da CT 

realizam a dimensão política da realizam a dimensão política da profissão, a 

partir de princípios emancipatórios da profissão, em nome da liberdade, da plena 

expansão dos indivíduos e da perspectiva da dimensão humano-genérica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tempo presente, fortemente marcado pela globalização neoliberal, 

apresenta inúmeros desafios no campo dos direitos humanos, trazendo novas 

demandas e complexificações das violências praticadas contra a humanidade. A 

crise mundial do capital tem gerado enormes contingentes de pessoas pobres, 

aumenta o desemprego, promove processos migratórios forçados, ocasionando 

violências multifacetadas. Concomitante a isso a crise se dá nos aspectos 

cultural, ético e político, exigindo muita lucidez e competência dos sujeitos 

políticos comprometidos com os direitos da classe trabalhadora. 

Verifica-se, ainda, uma retomada do conservadorismo e de práticas 

reacionárias, sendo que, nos espaços políticos em que a CT Ética e Direitos 

Humanos do CRESS- PR atua, comparecem inúmeras situações de violações 

de direitos, tendo estas concepções e práticas como pano de fundo, sendo 

possível identificar a interseccionalidade destas violações no que se refere a 

classe, raça e gênero, nos desafiando a refinar nossa competência profissional 

para cumprir adequadamente nosso dever na defesa intransigente dos direitos 

humanos, colaborando para a luta popular e dos trabalhadores e trabalhadoras.  

Devemos promover o fortalecimento desta dimensão política, ampliando 

as respostas profissionais competentes e contribuindo na materialização do 

Projeto Ético-Político Profissional, assim como possibilitando o reconhecimento 

pelos demais sujeitos políticos sobre a importância da atuação do serviço social 

e do compromisso político do CRESS, enquanto coletivo político desta categoria 

profissional. 
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