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Resumo: Este artigo apresenta breves apontamentos sobre o Projeto Ético Político do Serviço 
Social, construído ao longo da institucionalização e desenvolvimento da profissão em território 
brasileiro. A sua construção foi baseada em reflexões e discussões com alunos de graduação 
em Serviço Social e de forma a leva-los a refletir sobre a importância da apropriação dessa 
temática, para um prática crítica e condizente com os atuais princípios. Isso porque, a direção 
ético-política dada pelo profissional acarretará no enfrentamento ou legitimação das 
contradições postas pela sociedade capitalista, limitando ou potencializando a ação profissional 

no sentido de refletir com qual projeto societário a ação profissional está se comprometendo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo traçar linhas gerais sobre o projeto 

profissional do Serviço Social, amplamente divulgado e conhecido junto a 

categoria dos assistentes sociais como Projeto Ético-Político. Este Projeto 

constitui-se num conjunto de princípios e documentações, que direcionam a 

prática dos assistentes sociais, nos mais diversificados espaços sócio 

ocupacionais. Dada a sua importância para o direcionamento das ações 

profissionais, a sua discussão não deve limitar-se apenas entre os bacharéis 

em Serviço Social, mas deve permear o processo de ensino, ou seja, com 

discentes na graduação. 

Assim, apresentamos nesse artigo alguns apontamentos sobre a 

trajetória do Projeto Ético Político brasileiro, que caracteriza-se por ora 

coadunar com os princípios conservadores da manutenção do status quo na 

sociedade burguesa, ora correspondendo aos interesses da classe 

trabalhadora. Dessa forma, sempre esteve presente junto a categoria 

profissional.  

Para a construção deste trabalho nos baseamos em textos e 

reflexões vivenciadas durante a prática docente, especialmente em disciplinas 

do núcleo de fundamentação do trabalho profissional. Como o título do trabalho 

propõe, são levantados alguns breves apontamentos sobre o tema, durante o 

processo de institucionalização do Serviço Social em território brasileiro, 
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discutidos com discentes do curso de forma a leva-los a refletir sobre a 

importância da apropriação dessa temática, para um formação crítica e 

condizente com os atuais princípios. Apontamentos esses que, esperamos ao 

discuti-los, contribuir com a formação dos futuros assistentes sociais e com 

aqueles que estão na “prática” dessa profissão.  

Isso porque, o agir profissional é, cotidianamente, tensionado pela 

superação das práticas conservadoras, implicando em uma leitura crítica da 

realidade, ou seja, além das demandas trazidas pelos usuários. Como 

consequência, a direção ético-política dada pelo profissional acarretará no 

enfrentamento ou legitimação das contradições postas pela sociedade 

capitalista, limitando ou potencializando a ação profissional no sentido de 

refletir com qual projeto societário a ação profissional está se comprometendo. 

 

2 O PROJETO ÉTICO POLÍTICO NA INSTITUCIONALIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

Tendo como ponto de partida os estudos de Paulo Netto (1998; 

2001; 2006), podemos caracterizar o Projeto Ético-Político como uma projeção 

coletiva, amparada em princípios e valores que orientam a prática profissional.  

Para a compreensão da sua importância, o autor parte do pressuposto que os 

projetos profissionais tendem a vincular-se fortemente a determinados projetos 

societários (também denominados de projetos de sociedade), ou seja, àqueles 

que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclama 

certos valores para legitimá-la e que privilegiam certos meios para concretizá-

la.  

Nos termos de Paulo Netto (2001) estes projetos societários 

caracterizam-se por serem coletivos, possuem uma dimensão política por 

envolverem uma relação/disputa de poder, são flexíveis ao incorporarem novas 

demandas e aspirações e cambiantes, por transformarem-se e se renovarem 

conforme as conjunturas históricas e políticas. Legitimam-se em sociedades 

democráticas como mecanismo de confronto e disputa a adesão para a 

transformação ou conservação da ordem social. 

Os projetos profissionais tem como elementos constitutivos a 

autoimagem da profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus 



 

objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas práticas que 

devem ser articulados coerentemente. São construídos por um sujeito coletivo, 

a categoria profissional, sendo necessária a sua forte organização, ainda que 

seus membros (corpo profissional) seja formado por indivíduos diferentes, 

compondo assim uma unidade não homogênea, configurando um espaço 

plural.  Além do recurso político-organizativos, processos de debate e 

elaboração, investigação teórico-prática também são elementos constitutivos 

dos projetos profissionais que vão requerer uma fundamentação de valoração 

ética, que não se limita a preceitos normativos mas envolvem opções teóricas, 

ideológicas e políticas dos seus profissionais. 

O Serviço Social é uma profissão que inicia sua trajetória em 

território brasileiro nos meados da década, de 1930, em um contexto de 

abertura do país ao desenvolvimento técnico-científico, por meio da difusão da 

indústria, impulsionando a urbanização das cidades. No entanto, essa 

urbanização ocorre de maneira diferenciada, com o privilégio de determinados 

territórios em detrimento de outros, de acordo com os interesses do capital 

industrial que, aliada as dimensões continentais do país, tornam das 

desigualdades sociais alarmantes. 

Agrega-se a esse processo a turbulência e efervescência política 

onde o debate sobre a questão social exigiu posicionamentos das principais 

instituições dominantes do país: a Igreja e o Estado2 (BATTINI, 2009) com um 

redimensionamento das suas ações por meio de políticas sociais, vinculadas 

as instituições assistenciais, de natureza tanto estatal quanto filantrópica. Neste 

sentido, o Serviço Social enquanto profissão emerge como resultado da divisão 

social e técnica do trabalho, articulado com os processos de produção e 

reprodução das relações sociais, na sociedade capitalista na sua idade 

monopolista (PAULO NETTO, 1998). Dada a sua vinculação ao movimento 
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católico, seus aportes teóricos firmam-se nos fundamentos filosóficos da 

Doutrina Social da Igreja Católica, cujos princípios revelam posicionamento que 

legitimam a desigualdade social como algo natural e necessária a reprodução 

da ordem harmônica, ou seja, na busca do bem comum e conciliação das 

classes. 

Nas décadas seguintes observa-se que o Serviço Social repensa 

suas bases teóricas e filosóficas, em busca da tecnificação da profissão, com a 

incorporação de novas correntes teóricas, encontrando no positivismo 

fundamentos que direcionam a prática profissional. A profissão legitima-se no 

contexto do Estado, irrompendo uma nova prática profissional 

metodologicamente marcados pela sistematização do Serviço Social de Caso e 

Serviço Social de Grupo. Ainda que os objetivos da atuação se voltam para a 

integração nacional, observa-se um projeto ético-político que requer uma 

postura conservadora, apoiando-se em uma intervenção de matrizes teóricas 

que enfatizavam a proposta de ajustamento e ajuda psicossocial, para a 

correção das disfunções individuais e sociais.  

Sob a vigência do regime ditatorial, o Estado favoreceu a ampliação 

dos lucros aos monopólios, especialmente os transnacionais. No entanto, 

Bravo (2009) destaca que o aumento do déficit público aliado ao acirramento 

das tensões sociais e da violência urbana permitiu o surgimento de 

movimentos operários e populares. O processo de resistência democrática se 

ampliou e se aprofundou exigindo novos posicionamentos e concessões que 

ocasionaram o desgaste do sistema com uma consequente crise social e 

política. 

O Estado burocrático-autoritário precisou se reestruturar e o 

enfrentamento da questão social ocorreu por meio de ações de repressão e 

assistência. Esta conjuntura de crise do modelo implantado no regime ditatorial 

redefiniu e exigiu um novo perfil dos assistentes sociais. A racionalidade 

burocrática das reformas promovidas pelo Estado, acompanhada de uma 

crescente tecnocratização e cientificidade das atividades institucionais, impôs 

aos assistentes sociais novas demandas ao exercício profissional, com o 

aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas para a intervenção, com 

metodologia de ação de análise, diagnóstico e planejamento (YASBEK, 2009).   



 

Com isso estão dadas as bases para uma nova direção profissional, 

com uma vertente crítica emergente aproximando o Serviço Social à tradição 

marxista3, oferecendo um novo marco de referência para análise da conjuntura 

nacional. Esta aproximação não aconteceu por acaso, mas foi resultado da 

aproximação dos movimentos sociais e universidades à teoria crítica e, no 

Serviço Social, devido à crise da profissão com as fundamentações 

tradicionais. 

É dentro desse contexto, de acordo com  Guerra (2009) se disparam 

os diferentes processos de mudança no Serviço Social, das quais citamos (1) a 

ampliação e laicização da profissão; (2) vinculação sócio-política com a classe 

trabalhadora; (3) inserção acadêmica e científica da profissão; (4) militância 

política na profissão contra a ditatura; (5) criação de uma proposta 

metodológica de trabalho; (6) desenvolvimento das entidades organizativas da 

profissão – conselhos regionais e o conselho federal (7) mudança no perfil 

profissional. 

Este momento mudanças de paradigmas possibilitou a construção 

de nova cultura profissional, a reformulação técnico-operativa e a construção 

de um novo projeto ético-político4 articulado com a classe trabalhadora. Houve 

o reposicionamento do objeto de intervenção do Serviço Social, ou seja, a 

questão social que, no contexto da sociedade capitalista, requisita um 

profissional para a formulação e implementação de políticas sociais. Os 

rebatimentos dessa mudança de paradigmas impacta não somente os 

profissionais da prática, mas também o processo de graduação, ao passo que 

nos anos seguintes as diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social, 

estabelecem uma nova direção sócio-política da formação profissional dos 

assistentes sociais com uma mudança no perfil dos egressos em que possam  

 

atuar nas expressões da questão social, formulando e 
implementando propostas de intervenção para o seu 
enfrentamento, com capacidade de promover o exercício pleno 
da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do 
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Serviço Social no conjunto das relações sociais e no mercado 
de trabalho. (ABEPSS, 2002, p.1). 

 

Todo esse processo de mudança de paradigmas expressam-se em 

componentes que materializam o Projeto Ético Político, expressos tanto na 

produção de conhecimentos no interior do Serviço Social, quanto em uma 

dimensão organizativa e jurídica da profissão.  Na primeira localizam-se as 

produções teóricas com a sistematização das modalidades práticas da 

profissão, onde se apresenta reflexões sobre o fazer profissional. A segunda 

está relacionada a dimensão político da profissão, onde se inserem os fóruns 

de deliberação e entidades representativas da profissão. E por fim, temos a 

dimensão jurídica da profissão, ou seja, o conjunto de leis e resoluções, 

documentos e textos políticos consagrados no seio profissional, quanto àquelas 

de caráter mais abrangente, tais como as legislações sociais. 

Esse contexto de novas diretrizes profissionais ampliam os 

procedimentos técnico-operacionais, por meio da elaboração, avaliação, 

coordenação, assessoria aos usuários, movimentos sociais e administração 

pública e privada. Estas condutas supõem o rompimento com as 

fundamentações tradicionais e conservadoras e a exigência de competência 

política, ética, técnica e teórica dos profissionais. Tal situação nos leva a 

concordar com Paulo Netto (1998) que o profissional não deve restringir-se a 

execução terminal das políticas sociais, mas deve ocupar-se na elaboração, 

planejamento e implementação das políticas sociais. 

O autor sinaliza também que, em sua concepção, o projeto adota 

princípios e valores baseados no reconhecimento da liberdade, no 

reconhecimento da autonomia, emancipação e plena conquista dos direitos 

sociais, defesa intransigente dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e 

autoritarismo; defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da 

democracia, socialização da participação política e da riqueza produzida; 

posicionamento a favor da equidade e da justiça social, universalidade no 

acesso a bens e serviços e a gestão democrática; empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito e a garantia do pluralismo; compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados na articulação com outros profissionais e 



 

trabalhadores, dentre outros princípios e valores que aparecem elencados em 

várias publicações e documentos normativos do Serviço Social. 

Dessa forma, o assistente social, quando intervém nas mais 

variadas expressões das questões sociais, expressa a partir de sua prática um 

posicionamento ético, político e técnico, supostamente orientado pelos 

componentes, princípios e valores do projeto, ainda que de forma inconsciente, 

buscando favorecer os interesses dos trabalhadores ou tentando mediar os 

interesses de ambos – trabalhador e empregador. Por isso é possível afirmar 

que a efetivação do projeto encontra-se principalmente atrelada ao conjunto de 

intervenções profissionais (ações de atendimento direto aos usuários, ações de 

mobilização, participação e controle social, ações de investigação, 

planejamento e gestão, ações de assessoria, qualificação e formação 

profissional), mesmo que este profissional atue isoladamente em seu espaço 

institucional.  

A transformação destes componentes em guia efetivo e norteador do 

exercício profissional têm sido considerados como um dos maiores desafios à 

consolidação do projeto na atualidade. Alia-se essa realidade o atual cenário 

socioeconômico marcado pelas imposições neoliberais que apregoam o Estado 

mínimo com restrições aos direitos sociais; a precarização das relações 

trabalhistas e das condições de trabalho, com repercussões diretas que 

influenciam e tencionam a intervenção dos assistentes sociais. Daí a 

importância do compromisso profissional pautado em uma constante 

apreensão crítica alicerçada no compromisso com o aperfeiçoamento 

intelectual permanente, viabilizada a partir de uma formação acadêmica 

qualificada com base em referenciais teórico-metodológico críticos e sólidos 

que sejam capazes de viabilizar uma análise concreta da realidade social 

(NETTO, 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos apontamentos acima elencados sobre o Projeto Ético –

Político do Serviço Social podemos observar uma histórica disputa de 

interesses entre uma perspectiva conservadora com aquela comprometida com 

os interesses da classe trabalhadora. Ainda que nos últimos anos tenham sido 



 

marcados pelos ajustes neoliberais o comprometimento dos assistentes sociais 

com uma perspectiva teórica vinculada a apreensão crítica da realidade que 

impulsiona a busca de novos parâmetros de atuação. Por isso, consideramos 

que o agir profissional é tensionado cotidianamente para a superação das 

práticas conservadoras, sob o risco de não incorrer na dicotomia entre a teoria 

e a prática no agir profissional. 

Trazer para esse debate para os profissionais e para aqueles que 

estão iniciando a trajetória profissional é de suma importância para o 

desenvolvimento de um perfil profissional crítico e propositivo visando trabalhar 

em prol dos direitos de cidadania dos usuários assim como fortalecer a 

organização coletiva e da qualificação profissional. 
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