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RESUMO:  

O objetivo desta pesquisa é realizar reflexões acerca da prática profissional fundamentada 
nos elementos do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social para que seja possível 
contrapor aos parâmetros neoconservadores. Sendo assim, discutir sobre as possibilidades 
e desafios da materialização deste projeto no exercício profissional. Este estudo baseou-se 
em pesquisa bibliográfica e eletrônica pertinentes ao tema. E, utilizou-se o método dialético.  
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ABSTRACT: 

The objective of this research is to reflect on the professional practice grounded in the 
elements of the Social Service Ethical-Political Project Professional to be able to counter the 
new conservatives parameters. Thus, to discuss the possibilities and challenges of this 
project materialization professional practice. This study was based on literature relevant to 
the topic and electronic research. And we used the dialectical method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente artigo é fruto das pesquisas realizadas pela Iniciação Científica do 

Centro Universitário “Antônio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente/SP do curso de 

Serviço Social, que tem como tema central “As Relações Sociais Contemporâneas” e, como 

linha de pesquisa, “Estado, Sociedade e Desenvolvimento”. 

Justifica-se escrever sobre o referido tema pois discussões relacionadas ao 

Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social são fundamentais para que o mesmo 

possa ser materializado com a intenção da própria profissão, na qual visa a transformação 

da sociedade. O PEPPSS só é concretizado através dos profissionais nos locais 

socioocupacionais, que se apropriam da práxis como forma de garantir a emancipação dos 



 

 

sujeitos e da qualidade de seu exercício profissional. Sendo assim, o objetivo desta 

pesquisa é realizar reflexões acerca da prática profissional pautada nos princípios e 

dimensões do PEPP para que seja possível contrapor aos parâmetros neoconservadores. 

Este estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica e eletrônica pertinentes ao 

tema. E, utilizou-se o método dialético pois o Serviço Social se apropria da teoria social 

crítica que possibilita ao profissional a compreensão da realidade em sua totalidade.  

O artigo está sistematizado em cinco seções: A primeira é a introdução com o 

objetivo de expor a estrutura do artigo. A segunda abordou a história do Serviço Social 

enquanto categoria profissional, realizando uma síntese desta trajetória no Brasil. Já a 

terceira discorreu sobre a constituição do Projeto Ético-Político da profissão. A quarta 

sessão realizou uma discussão sobre a materialização do Projeto Ético-Político Profissional 

no âmbito da prática cotidiana profissional nos espaços socioocupacionais, destacando 

sobre suas possibilidades e desafios. E o texto se encerra com as considerações finais. 

 

 

2  BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL ENQUANTO CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

 

 
Para que seja possível compreender o Serviço Social enquanto categoria 

profissional é preciso realizar um resgate histórico da trajetória da profissão, desde as 

primeiras ações até a atualidade. O Serviço Social emergiu no Brasil na década de 1930 

com intensa vinculação e influência da igreja Católica, no qual possuía uma prática caritativa 

e filantrópica, suas ações visavam atender as necessidades do indivíduo, que era visto 

como culpado pela situação social e econômica que se encontrava e, ainda, pelos 

problemas sociais existentes.  

Segundo Faleiros (2001, p.88) “o trabalho social consistia no (...) controle 

social da família operária para adequar e ajustar seu comportamento às exigências da 

ordem social estabelecida”. Neste sentido, a profissão tinha sua prática direcionada aos 

indivíduos que estavam à margem dos padrões estabelecidos pela burguesia, com intuito de 

ajustá-los para conviver em sociedade. A prática do Serviço Social era fundamentada pela 

doutrina social da igreja e a corrente filosófica utilizada era o Conservadorismo. 

Já na década de 40, a profissão ainda se vê diante de uma matriz 

conservadora, porém, constituída em uma teoria social positivista e aproximações com o 

Serviço Social norte-americano, influenciado pelo pensamento da assistente social Mary 

Ellen Richmond que propunha uma sistematização para a prática profissional: estudo, 



 

 

diagnóstico, tratamento. Eram chamados de “Serviço Social de Caso”, Serviço Social de 

Grupo” e “Serviço Social de Comunidade”. Basicamente, é focar no indivíduo e na sua 

personalidade para trata-lo, fazendo com que o mesmo possa ser enquadrado no meio 

social. Em 1947, surge o primeiro Código de Ética do Serviço Social, um dispositivo 

importantíssimo para a regulamentação da profissão que, nesta época, baseava-se na moral 

conversadora.  

Neste momento, a profissão se identifica com a “questão social”, que 

expressa “disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas 

por relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em 

causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal.”. 

(IAMAMOTO, 2008, p. 16-17). Neste cenário, podemos afirmar que a questão social são 

desigualdades sociais que permeiam as relações sociais e se manifestam em sociedade. 

O contexto da década de 50, o Desenvolvimentismo, incorporado pelo 

governo de Juscelino Kubitschek e o Serviço Social atuava de maneira que pudesse 

contribuir com o desenvolvimento social do país, portanto, sua prática era enfatizada no 

“Serviço Social de Comunidade”.  

As décadas de 60 e 70 foram importantíssimas para a profissão em relação 

às novas exigências e direções no qual o Serviço Social estava seguindo. O cenário que se 

encontrava era, basicamente, o capitalismo em expansão e mudanças na economia, na 

política, na área social e cultural, bem como, vale ressaltar, o período da ditadura militar. O 

Serviço Social vivenciava o “Movimento de Reconceituação”, no qual seguia uma vertente 

modernizadora que explicitava a necessidade de superar o tradicionalismo/conservadorismo 

do início da trajetória da profissão.  

Diante deste processo, a profissão se reorganizada e consolida seu 

compromisso com a classe proletária. Podemos destacar como marcos históricos: O 

encontro realizado em Porto Alegre –RS em 1965, que foi o início do processo de 

reestruturação da profissão. Em seguida, os documentos de Araxá – MG (1967) e 

Teresópolis – RJ (1970), o primeiro diz respeito à afirmação da concepção modernizadora e 

o segundo de sua consolidação.  

Em sequência, a profissão tem sua reconstrução durante o período mais duro 

da ditadura militar (1972 à 1975), a intenção de ruptura do Serviço Social se depara com o 

“Método de BH” (1975) que traz para a profissão o Marxismo. Ao se aproximar das teorias 

de Karl Marx, estamos diante do método materialismo histórico-dialético que possibilita a 

leitura da realidade em sua totalidade. Marx traz para a profissão referenciais teóricos, ou 

seja, referenciais de análise das situações, e não define e restringe nossas ações.  



 

 

O “Método de BH” foi um marco histórico para a intenção de ruptura, ele faz 

uma ponte com os pressupostos do que é referência para a profissão na atualidade. 

Concordamos com Netto (2005, p.17) que “o desenvolvimento de uma perspectiva crítica, 

tanto teórica quanto prática, que se constituiu a partir do espírito próprio da 

Reconceituação.” Neste sentido, a categoria profissional estava se reformulando a partir da 

perspectiva de superar o Serviço Social Conservador, através do viés Marxista. Isso implica 

nos esforços de vincular a prática profissional com os interesses da classe trabalhadora, 

com a perspectiva de leitura crítica da realidade e transformação social, portanto, a 

profissão traz para si critérios teóricos, metodológicos e interventivos com intuito explícito de 

atuar frente a esses interesses, trata-se de uma fundamentação frente à luta de classes. 

Nesta linha de vincular os interesses profissionais com os interesses da classe trabalhadora, 

consequentemente, a profissão está inserida em um contexto das relações sociais. 

Em 1979, acontecia o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS, 

conhecido também como “o Congresso da Virada”, por se tratar de um marco histórico para 

a reestruturação do Serviço Social no Brasil no qual mobilizou profissionais da categoria e 

estudantes de Serviço Social. O evento apontou questões sobre o tradicionalismo contidos 

no interior da profissão e sua politização. E é neste cenário de mudanças no contexto da 

profissão, superação do conservadorismo enraizado e afirmando seu compromisso com a 

classe trabalhadora que o Serviço Social estava construindo seu Projeto Ético-Político 

Profissional, foco do próximo item deste estudo, que abrange os conceitos éticos, políticos e 

profissionais de maneira mais específica que legitimam o Serviço Social. 

 
 

3  A CONFIGURAÇÃO DO PROJÉTO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 
Nas décadas de 80 e 90, a teoria social crítica, explicitada pelo Marxismo, 

estava efetivamente em interação com o Serviço Social e a vinculação com a classe 

proletária evidenciada. O cenário político que se encontrava o Brasil era a expansão do 

sistema neoliberal, o que impactou negativamente no que tange as políticas públicas, pois o 

Estado passou a intervir minimamente nas manifestações da questão social. 

A partir disto, a profissão se vê diante da necessidade de decifrar a dinâmica 

do capitalismo excludente e as relações no mundo do trabalho, até porque, as 

transformações societárias, que abrange economia, política, cultura, dentre outras, 

influenciam na categoria profissional. O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social 

foi elaborado considerando algumas prioridades: 

 



 

 

[...] a) a correção dos problemas identificados na relação Serviço Social com o 

marxismo e diálogo com outras matrizes teóricas, tendo em vista o desenvolvimento 

de uma compreensão dialética entre objetividade e subjetividade, que permita 

superar os esquemas generalizantes para a compreensão das estruturas e 

conjunturas configurativas das realidades sociais e ofereça possibilidades, não só 

para as análises do coletivo e das classes sociais, mas também para a 

compreensão dos sujeitos sociais singulares; b) ampliação da ênfase que se vem 

dando à ação do Serviço Social centrado nas políticas sociais, com centralização 

das análises nas relações de poder e destaque para o papel do Estado, e no caráter 

distributivo das políticas sociais, com a inclusão dos interesses presentes na 

sociedade civil expressos pela população-sujeito dos serviços; c) atualização do 

conteúdo teórico-metodológico da profissão na conjuntura contemporânea, que 

coloca um contexto questionador das alternativas de transformação social 

direcionadas para o socialismo; d) aprofundamento da reflexão teórico-metodológica 

ante a chamada crise de paradigmas nas Ciências Sociais. (Ozanira Silva e Silva, 

2007, p.70) 

 
Neste momento, há a necessidade de destacar que um projeto profissional 

está em intrínseca relação com um projeto societário. Concordamos com Netto (1999, s.p.) 

que, os projetos societários "aqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a 

ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos 

meios (materiais e culturais) para concretizá-la."  

Sendo assim, os projetos societários buscam um modelo de sociedade a 

partir de seus respectivos ideais e, sempre que possível, procuram uma forma de efetivá-lo. 

Os projetos societários são inerentes aos projetos de classes sociais, portanto, 

consequentemente, há uma específica dimensão política que seja de interesse dessa 

classe. Já os projetos profissionais, segundo Netto (1999, p. 95): 

 
elegem os valores que legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as 
bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras 
profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas 
(inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais). 

 
Neste sentido, é cabível afirmar que o projeto profissional é algo coletivo, 

precisa envolver - e ser envolvido - por toda a categoria profissional, pois são através dos 

atores da ação (corpo profissional) que é realizável os projetos profissionais. Porém, vale 

destacar que nada se concretiza se não houver uma organização de qualidade que elabore - 

e esteja à disposição para as flexibilidades - o projeto. 

O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, já que não é possível 

eliminar a dimensão política, está vinculado com a transformação da sociedade, sendo 

assim, o pressuposto do projeto profissional da categoria está em relação com o projeto de 

transformação da ordem social. Vale destacar que, ao vincular o projeto profissional com tal 



 

 

projeto societário, não podemos confundir com o dois, um projeto profissional diz respeito à 

uma estratégia para se atingir um projeto societário. 

O projeto profissional do Serviço Social possui elementos que o constituem: O 

primeiro, tange os princípios e valores ético-políticos que incorporam a profissão: A 

liberdade, como valor em central e que desencadeia os demais princípios como: direitos 

humanos, cidadania, democracia, justiça social, diversidade, pluralismo, projeto societário, 

articulação, qualidade e não descriminar. Já o segundo diz respeito a matriz teórico-

metodológica que, basicamente, é a base para a atuação e, como já citado anteriormente, o 

Serviço Social se apropria da teoria social crítica Marxista.  

O terceiro elemento trata-se de uma crítica à ordem societária vigente – 

capitalismo – que produz e reproduz as desigualdades econômicas, sociais, culturais e 

políticas, destacando miséria em grande quantidade e riqueza monopolizada. E o quarto, é 

referente às lutas e posicionamentos políticos acumulados na trajetória da profissão através 

de suas formas de organização política em vinculação com os setores mais progressistas da 

sociedade brasileira. 

Além do Projeto Ético-Político Profissional, podemos destacar, também, o 

Código de Ética do Serviço Social de 1993, instrumento importantíssimo para a atuação do 

profissional, porém, desta vez, reformulado através de um viés modernizador, e afirmando a 

direção social da profissão e sua intrínseca relação com o projeto da classe subalterna. 

Mesmo com todos os elementos que o constituem, o Projeto Ético-Político Profissional do 

Serviço Social possui alguns componentes para sua materialização, foco do próximo item, 

juntamente com os desafios e as possibilidades de se materializar um projeto profissional. 

 

 

4 A MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL NOS 

ESPAÇOS SOCIOOCUPACIONAIS DO ASSISTENTE SOCIAL: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES NA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social, como mencionado anteriormente, 

possui valores e princípios que o legitimam, objetivos, funções e normas que devem ser 

cumpridas pelos profissionais desta categoria, através de conhecimentos teóricos, 

institucionais e práticos para o exercício profissional, bem como, se utilizar de um conjunto 

de elementos constitutivos que formam um corpo de identidades que propiciam a 

“autoimagem da profissão”.  



 

 

Diante disto, vale destacar que, segundo José Paulo Netto (1999, p.104-5), o 

Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social: 

 

tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – a 
liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a 
plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto profissional 
vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem 
social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. 

 

Neste sentido, faz-se necessário propiciar uma reflexão acerca dos 

componentes, dimensões e ações fundamentais para a materialização do Projeto Ético-

Político do Serviço Social nos espaços socioocupacionais dos assistentes sociais, 

abrangendo os desafios e possibilidades para sua efetivação na prática profissional. 

Ao refletir sobre a materialização do Projeto Ético-Político da profissão é 

preciso destacar, segundo Teixeira (2009, p.9), três componentes: “a produção de 

conhecimentos no interior do Serviço Social, as instâncias político-organizativas e a 

dimensão jurídico-política da profissão, os quais são componentes que possibilitam a 

visibilidade dos elementos constitutivos do PEPP na realidade social”.  

O primeiro componente, “a produção de conhecimentos”, trata-se de um meio 

pelo qual os assistentes sociais adquirem conhecimentos sobre as modalidades da prática 

profissional, uma esfera pela qual se apresenta os processos reflexivos da atuação 

profissional, podendo destacar as faculdades de Serviço Social espalhadas pelo Brasil.  

Já o segundo, “as instâncias políticos-organizativas” da profissão, diz respeito 

aos espaços oferecidos para o pluralismo de ideias em seu interior, envolvem tanto os 

fóruns de deliberação quanto organizações sistematizadas da profissão, como por exemplo: 

conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço Social/Conselho Regional de 

Serviço Social, a ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), 

a ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social), os sindicatos, 

movimentos sociais e demais organizações de assistentes sociais. 

E, como terceiro componente, “a dimensão jurídico-política” da profissão, a 

qual envolve um conjunto de leis e resoluções, tanto específicos do Serviço Social (atual 

Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662/93), Novas 

Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social) como os que a profissão se utiliza para 

a prática profissional nas diversas áreas e espaços socioocupacionais (Constituição Federal 

de 1988, LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, LOS – Lei Orgânica da Saúde, ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros). 



 

 

A materialização do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, além 

da relação com os componentes citados acima, sua concretude depende da atuação dos 

profissionais, ou seja, dos assistentes sociais nos espaços socioocupacionais. Para a 

materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social, o profissional precisa ter domínio 

das competências que articulam-se entre si e são essenciais para uma intervenção 

direcionada contra a manutenção da ordem social vigente, isto é, ter domínio desta 

competência está relacionada à compreensão das três dimensões que incorporam o PEPP 

do Serviço Social: Ético-política, Teórico-metodológica e Técnico-operativa. 

Porém, o que de forma mais expressiva marca as identidades profissionais 

contemporâneas é a luta por direitos, é a inserção da profissão no processo de construção 

de uma nova ordem societária: uma sociedade justa, igualitária, livre da opressão, 

dominação, exploração, ou seja, uma sociedade emancipada, o que certamente não poderá 

ser alcançado isoladamente por nenhum sistema de proteção social. É indispensável a 

articulação com as demais políticas e a participação em processos decisórios em diferentes 

instâncias nacionais. (Martinelli, 2009). 

Os valores que fundamentam o Projeto Profissional do Serviço Social, trazem 

um novo pensar para a prática profissional, colocando a ética como base de sustentação do 

trabalho do Assistente Social, fazendo com que os profissionais se posicionem frente à 

sociedade, dando referencial para o agir profissional. 

Dessa forma, o significado crucial do Projeto Ético-Político, ocorre na medida 

em que propõe ao Serviço Social, uma formação alicerçada na teoria social crítica. É 

necessário que haja rompimento com a identidade conservadora, com a ética da 

neutralidade e que está cada vez mais comprometida com os direitos dos sujeitos sociais e 

com a construção de uma nova sociabilidade, sem discriminação de gênero, raça, etnia, cor, 

entre outros. 

Para que mudanças efetivas ocorram no processo de gestão social é preciso 

um projeto de profissão, que possibilita que a prática profissional influencie e altere o modo 

de pensar e agir dos homens, na perspectiva de tornarem-se cidadãos críticos, conscientes 

de sua posição na sociedade, sujeitos mobilizados a buscar seus direitos e lutar por uma 

nova sociabilidade. 

 

Um desafio importante, nesta perspectiva de análise, é reconhecer que a profissão, 
como um tipo peculiar de trabalho, como forma de especialização do trabalho 
coletivo, tem uma dimensão política que lhe é constitutiva e que se expressa até no 
menor ato de nossa vida cotidiana. É nessa mesma perspectiva que devemos 
reconhecer, ainda, que a profissão tem significado sócio-histórico, recebendo 
impactos das transformações societárias, ao mesmo tempo em que produz, também, 
impactos nos processos sociais, na formulação de políticas e nos próprios padrões 
de intervenção profissional. (Martinelli, 2010)  



 

 

 

Concordamos com Iamamoto (2004, s.p) que a competência ético-política 

exige do profissional um posicionamento crítico-político frente as questões e desafios que 

emergem na realidade social, inviabilizando a possibilidade de ser um profissional “neutro”. 

Suas ações devem assumir valores éticos-morais para que sua intervenção seja direcionada 

numa perspectiva emancipatória, na busca por uma sociedade que haja espaços de livres 

manifestações dos sujeitos, livre de opressões, mais justa e equitativa. 

A consolidação do projeto ético-político profissional passa pelo investimento 

no discernimento das relações sócio-econômicas e políticas contemporâneas articuladas às 

possibilidades de intervenção. Precisamos também conhecer as novas configurações da 

questão social e dominar os mecanismos de efetivação. Não é a viabilidade do projeto ético-

político do Serviço Social que está em questão, mas o seu fortalecimento depende do 

reforço aos vínculos com o projeto societário que lhe deu origem. Se hoje o projeto de 

classe “daqueles que vivem do trabalho” sofre reveses e dificuldades, é preciso ter clareza 

de que isso rebate neste projeto profissional. 

 

Não são poucos os desafios que interpelam a profissão quando fazemos aposta em 
outra ordem societária. Temos aí um papel de politizar e dar visibilidade aos 
interesses das classes subalternas e sabemos que não basta a alta qualidade 
técnica de nosso trabalho. Tarefa difícil construir uma nova cultura política na política 
social, âmbito privilegiado de nosso trabalho profissional. (Yasbek, 2009)  

 

Outro desafio que nos faz é o da materialização de seus princípios no 

cotidiano profissional, para que os mesmos não sejam vistos como algo abstrato, sem 

ligação com o processo social. A ética permeia o cotidiano profissional do assistente social, 

desde a intencionalidade até o produto final da ação. Assim, cabe ao profissional reconstruir 

as mediações, e buscar com base no projeto ético-político profissional, desenvolver 

iniciativas que aproximem sua prática das necessidades reais dos usuários. 

A autora Yasbek (2010) acrescenta ainda que, não podemos deixar de 

considerar que escapa às políticas sociais, às suas capacidades, desenhos e objetivos 

reverter níveis tão elevados de desigualdade, como os encontrados no Brasil, mesmo assim 

não podemos duvidar das virtualidades possíveis dessas políticas e vale destacar que elas 

podem ser possibilidade de construção de direitos e iniciativas de "contra-desmanche" de 

uma ordem injusta e desigual. 

Diante disto, é possível que o profissional, em sintonia com a competência 

técnico-operativa, reconstrua estratégias, metodologias e se aproprie de um conjunto de 

habilidades e instrumentos, crie direções em conjunto com a população atendida em seu 

espaço sócioocupacional, que demarquem nitidamente os compromissos ético-políticos 



 

 

profissionais, para que, desta forma, respondam tanto as demandas institucionais, quanto as 

sócio profissionais, permitindo com que reformule as demandas individuais cotidianas em 

coletivas. 

Contudo, vale pontuar que a consolidação do Projeto Ético-Político 

Profissional trata-se de uma tarefa extremamente desafiadora, tendo em vista que, um dos 

maiores desafios, seja dar continuidade à materialização dos seus valores éticos-políticos 

como a liberdade sendo valor central, frente a uma realidade atual não favorável, ou seja, a 

conjuntura neoliberal que se deslancha. Neste sentido, faz-se necessário que o assistente 

social adquira uma postura reflexiva, crítica, propositiva e criativa em sua prática 

profissional, a fim de enfrentar com competência os desafios postos cotidianamente, 

conscientes do significado sociopolítico do Serviço Social. 

O assistente social deve considerar a materialização do Projeto Ético-Político 

Profissional como um processo em construção, que se faz em simples e/ou complexas e 

pensadas atitudes no cotidiano profissional engajado com a classe trabalhadora, na garantia 

e defesa dos direitos sociais, na universalização das políticas sociais e na luta pela 

emancipação dos sujeitos, contrapondo assim as bases neoconservadoras. Tais reflexões 

são essenciais para que os profissionais não caiam no messianismo e fatalismo profissional. 

Portanto, concordamos com Guerra (2012, p.162) que: 

 

[...] a defesa do Projeto Ético-Político Profissional faz-se totalmente necessária na 
contemporaneidade, sem, contudo, nos esquecermos de que sua efetividade requer 
mais do que a intenção de uma categoria profissional, mas a luta coletiva por uma 
nova ordem societária. 

 

Nesse sentido, considerar que a realidade atual capitalista não é favorável à 

materialização do Projeto Ético-Político Profissional, não significa acreditar que seja inviável, 

e sim, compreender os desafios da prática profissional e a importância de enfrentá-los, de 

assumi-lo como um projeto em construção que se consolida por meio de uma atuação 

baseada nas dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnica-operativa, que 

permitem a realização de um diagnóstico contínuo da realidade social, bem como, fazer 

aproximações sucessivas com as demandas advindas da questão social presentes em seus 

espaços socioocupacionais, possibilitando assim, uma prática reflexiva-crítica direcionada 

aos compromissos do PEPPSS, que junto à força da coletividade dos sujeitos da classe 

trabalhadora possibilite mecanismos cotidianamente para a construção de uma nova ordem 

societária. 

 

  



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através da pesquisa realizada concluímos que, a trajetória do Serviço Social 

foi construída de acordo com o momento histórico que a mesma perpassava, ou seja, a 

profissão, de início, assumiu para si um caráter filantrópico e voluntário na qual o intuito era 

atender as demandas dos indivíduos que não se encontravam nos padrões exigidos e 

postos pela ordem societária do período. O Serviço Social tinha forte influência religiosa e 

visava controlar os indivíduos a fim de não se sobressaírem aos interesses da classe 

burguesa. 

Com o amadurecimento do Serviço Social, a profissão assumiu novas 

direções, tendo o Movimento de Reconceituação como principal marco histórico em relação 

às novas exigências e diretrizes. Diante disto, o Serviço Social se reorganiza enquanto 

categoria profissional e remodela sua prática, firmando seu compromisso com a classe 

proletária, reelaborando sua direção, através do Projeto Ético-Político Profissional, negando 

a prática conservadora. Nos dias atuais, um dos grandes desafios da categoria profissional 

é superar os resquícios do conservadorismo ainda presente na profissão.  

Neste sentido, é fundamental que o assistente social, em seu exercício 

profissional, se aproprie do pensamento crítico, reflexivo, propositivo e interventivo para que 

possa efetivar respostas profissionais em consonância com os elementos e dimensões 

contidos no PEPP, pautadas na liberdade enquanto valor central, e emancipação do sujeito. 

Sem a apropriação dessas dimensões é impossível que o profissional 

compreenda a realidade, na qual atua, em sua realidade. E ainda, é preciso elaborar 

respostas qualificadas e realizáveis, através de sua prática profissional nos espaços 

sócioocupacionais, que estejam de encontro com a transformação da sociedade, que é o 

que o Serviço Social busca enquanto categoria profissional.  
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