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A EMERGÊNCIA DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO 
PROFISSIONAL 

seu desenvolvimento a partir das condições sócio históricas 
 

Resumo: Este artigo tem como foco analisar o contexto histórico, político e econômico do 

país na década de 1960-1970 a partir das vanguardas profissionais que se colocaram como 

atores principais do processo de democratização do país. O objetivo da apreensão sócio 

histórica do Brasil nessa época é reveladora quanto a emergência do Projeto Ético Político 

assim como sua vinculação com um movimento pró democracia e fim da ditadura militar. 

Portanto para iniciar a compreensão o que é o Projeto ético-político do Serviço Social, é 

necessário vinculá-lo às condições sócio-históricas em que se desenvolveu o chamado 

movimento de ruptura do serviço social. 

Palavras-chave: Projeto-ético-político; Ditadura; Serviço 

Social.  

Abstract: This article is focused on the analysis of the historical, political and economic 

context of the country in the decades of 1960-1970 from professional vanguards who have 

placed themselves as the main actors of the country's democratization process. The 

objective of the Brazilian historical socio apprehension at this time is revealing as the 

emergence of the Political Ethics Project as well as its relationship with a pro-democracy 

movement and end of the military dictatorship. Thus to understand what is the ethical-

political project of the Social Service, is necessary associate it to the socio-historical 

conditions where the movement of rupture of the social service was developed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreender o que é o Projeto ético-político do Serviço Social, é necessário vinculá-lo 

às condições sociohistóricas em que se desenvolveu o chamado movimento de ruptura do 

serviço social. Examinar a origem do Código de Ética de 1986 e posteriormente o de 1993, 

assim como as mais variadas formulações teóricas e políticas que permearam o movimento 

desencadeado na década de 1970. Este artigo, oriundo de uma pesquisa para a 

apresentação da Tese de Conclusão de Curso em Serviço Social no ano de 2012, tratará de 

estabelecer, sinteticamente, as condições históricas que permitiram o surgimento do 

chamado projeto ético-político do Serviço Social.  

2. A EMERGÊNCIA DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO 

2.1. Da crítica ditadura à crítica do serviço social. 

Está claro na literatura que aborda e estuda a ditadura militar no Brasil (1964), que este não 

ocorreu da noite para o dia, mas sim foi determinado por diversos fatores sociais e 

econômicos que estavam sendo gestados muito antes do golpe de março de 1964. 

Podemos observar que o entrelaçamento do Serviço Social com inspirações modernizantes 

também é resultado das mesmas determinações políticas, sociais e econômicas que 

afetavam o Brasil na época.  

Com o fim da Segunda Grande Guerra (1939 – 1945) deu-se início a guerra fria. O que 

resultou em uma corrida armamentista e a disputa pela hegemonia mundial entre os 

Estados Unidos e União Soviética. Que por seu turno reforçou a dominação norte americana 

sobre a América Latina na década de 1940. Conforme Silva: 

Os Estados Unidos passam, após a II Guerra Mundial, a consolidar a sua economia 
e a expandir sua influência econômica notadamente na América Latina, onde impôs 
a ideologia do planejamento para o desenvolvimento, passando a ter um controle 
econômico e político, principalmente através dos programas de assistência técnica e 
ajuda financeira. (SILVA, 1995) 

Esta expansão visava aniquilar todas as ações consideradas subversivas, atribuídas à 

União Soviética em nosso continente. Portanto o crescente expansionismo da influência 

norte americanas na América latina, se justifica conjunturalmente pela disputa dos EUA com 

a URSS pela hegemonia pelo controle político e econômico mundial, mas, estruturalmente é 

decorrência da natureza imperialista dos Estados Unidos. Internamente, após a década de 

1940, quando o capitalismo industrial passou a predominar sobre a economia agrária, o 

governo de Juscelino Kubistchek (1956 – 1961) se tornou um importante marco para a 
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política desenvolvimentista, pois pretendia desenvolver o Progresso e a Ordem Social. E 

para que isso pudesse se materializar 

[...] promoveu uma ampla atividade do Estado tanto no setor de infraestrutura 
como no incentivo direto á industrialização, mas assumiu também abertamente a 
necessidade de atrair capitais estrangeiros, concedendo-lhes inclusive grandes 
facilidades. (FAUSTO, 2003) 

Conforme Carvalho e Iamamoto: 

A ideologia desenvolvimentista se define, assim, por meio da busca da expansão 
econômica, no sentido de prosperidade, riqueza, grandeza material, soberania, em 
ambiente de paz política e social, e de segurança - quando todo o esforço de 
elaboração de política (política econômica) e trabalho são requeridos para eliminar 
o pauperismo, a miséria, elevando-se o nível de vida do povo como consequência 
do crescimento econômico atingido. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004). 

Portanto a ideia central era fazer prosperar o crescimento econômico, através de recursos 

do próprio país, e principalmente de financiamento do capital estrangeiro, e só, 

posteriormente, seriam desenvolvidas ações para a reprodução da força de trabalho (saúde, 

educação, etc.). 

Após o governo de JK, entrou em cena o projeto Janista, que representava a continuidade 

da política desenvolvimentista, porém, esse mesmo projeto propõe, enfim, um 

desenvolvimento harmônico e humano (CARVALHO; IAMAMOTO, 2004) que se expressou 

fortemente no II Congresso Brasileiro de Serviço Social, onde o tema foi: Desenvolvimento 

Nacional para o Bem-Estar Social. 

Esse clima desenvolvimentista atingiu todo o país, e também se expressou no Serviço 

Social, marcadamente no II congresso acima mencionado, fazendo com que este assumisse 

"[...] duas tarefas fundamentais: viabilizar a participação do povo no projeto 

desenvolvimentista do governo e neutralizar as tensões resultantes das contradições da 

política desenvolvimentista." (SILVA, 1995, p. 42). 

Ou seja: 

Não se tratará mais, [...] do apostolado doutrinário, da salvação e recristianização das 
massas populares, de exorcizar o conteúdo liberal da sociedade burguesa. A boa 
consciência ‘da ação caridosa dos benévolos, substitui-se a atividade metódica e 
burocratizada de agentes assalariados'. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004) 

Porém, como afirma a professora Lídia Maria Monteiro Rodrigues da Silva (1991), todo esse 

impulso desenvolvimentista, iniciado por JK, não se reverteu em melhores condições de vida 

para os trabalhadores, como se esperava; pelo contrário, aumentou a espoliação da classe 

trabalhadora. Nas palavras da professora: 

O adensamento populacional nas regiões industriais, assim como as alterações das 
relações de produção no campo, provocaram o agravamento dos problemas sociais 
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tanto nas capitais como no interior, surgindo na periferia dos centros urbanos, 
verdadeiros “cinturões de pobreza. O problema habitacional tomou grandes 
proporções; a necessidade de qualificar a mão de obra fez-se premente. A formação 
de um “exército industrial de reserva”, necessário à dinâmica de expansão do capital, 
fazia-se acompanhar do clássico quadro de carência, quer materiais, quer culturais, 
que marcaram historicamente a passagem das econômicas periferias à idade do 
monopólio. (SILVA, 1991) 

Diante desse quadro agravado para a vida dos trabalhadores, aliada a relativa liberdade 

política, ampliou-se a organização dos trabalhadores atingindo seu ponto mais alto no 

período de Goulart (1961 – 1964). Assim explodiram os movimentos por reformas de base 

(reforma agrária, tributária, bancária, universitária etc.). 

A burguesia, contrária às reformas de base, vendo o descontrole da sua dominação devido 

ao clima de instabilidade política no país, se colocou no comando do estado a partir de um 

golpe de estado (DREIFUSS, 1981 apud SILVA, 1991), instaurando a ditadura militar de 

1964. 

As políticas sociais dos governos militares concebidas no discurso do Estado como 

estratégia para propiciar aos trabalhadores melhores condições de vida, se mostraram 

falsas. Essas políticas sociais apenas serviram para legitimar o poder do estado e para 

efetivar maior exploração da força de trabalho. Também Silva (1991) aponta que os 

recursos alocados setorialmente para operar as medidas de política social não vinham de 

encontro com as reais necessidades da classe trabalhadora. 

Como se percebe, as condições dos trabalhadores, tanto na época anterior, como no pós-

golpe de 1964, era de deterioração. 

Porém se é verdade que a burguesia, associada ao capital internacional e os militares se 

utilizou do golpe para capturar o Estado de um modo absoluto e completo, ampliando as 

medidas repressivas para a sua manutenção, também é verdade que surgiram, 

contraditoriamente, novas formas de resistência popular. Os partidos políticos que 

sobreviveram à repressão do Estado, assim como os movimentos operários, de 

trabalhadores rurais, profissionais liberais e estudantes e setores ligados à igreja católica 

pagaram com a vida de seus militantes, não poucas vezes, para o fim da ditadura. 

Quanto ao Serviço Social, logo após março de 1964, se viu crescer a influência dos 

militantes da Juventude Universitária Católica (JUC) e da Ação Popular (AP) dentro das 

instituições de ensino de Serviço Social. A militância dessas organizações se fez de modo 

articulado à de outros grupos de ação política no movimento estudantil, operário e 

camponês em nível nacional. (SILVA, 1991) 
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As contradições socioeconômicas que desaguaram na crise da ditadura militar e no fracasso 

do projeto nacional desenvolvimentista, aliadas ao clima de insurgência que varria o 

subcontinente latino-americano, levaram às vanguardas profissionais ao movimento de 

reconceituação. Nesse contexto, passaram a propor a superação da concepção que 

dominava o Serviço Social até então e que, segundo seus protagonistas, não atendia às 

necessidades da população latino-americana. 

Nas palavras de Silva (1991): 

A forte crise econômica, a reorganização do movimento dos trabalhadores, a luta pela 
anistia e pela volta do estado de direito que marcou a sociedade brasileira a partir de 
meados dos anos setenta, fez com que também os assistentes sociais – de diferentes 
tendências – revissem suas práticas e se inserissem – também de forma diversa – na 
reatualização da profissão. (SILVA, 1991) 

2.2. Influências teóricas e políticas diversificadas 

Para explicitar as tendências e as influências que sofreu o serviço social em sua 

transformação, vamos expor as origens político-sociais de alguns assistentes sociais que 

viveram os processos de mudanças ocorridas na década de 1960/1970. De um modo geral, 

todos eles se identificam como sendo de “esquerda”, e participaram de movimentos, 

organizações ou partidos políticos, sofrendo, dentro e fora do serviço social a repressão da 

ditadura1. 

No trabalho da professora Lídia Maria Monteiro Rodrigues da Silva, encontramos o relato de 

vida de vinte e três assistentes sociais2, que participaram da vida política na época a que 

nos referimos aqui. Para a autora, o trabalho tem como finalidade mapear a aproximação do 

Serviço Social com a tradição marxista. Para nosso trabalho trata-se de desvendar as 

tendências teóricas e políticas que influenciavam as vanguardas do serviço social da época, 

em decorrência das agitações que aconteciam em torno da luta contra a ditadura. 

Percebe-se, portanto, que a grande maioria dos entrevistados, antes mesmo da inserção no 

curso de Serviço Social – em momentos diferentes, é verdade – já estabeleciam alguma 

relação política e já começavam a avançar em suas bases teóricas. 

                                                             
1 O presente estudo está sistematizado no trabalho de doutoramento da professora Lídia Maria Monteiro Rodrigues da 
Silva (vide Referências) 
2 São eles enumerados pela autora: Alba Maria Pinho De Carvalho, Aldayr Brasil Barthy, Ana Maria Quiroga Fausto Netto, 
Assunção Hernandes De Andrade, Eugênia Célia Raizer, Eva Terezinha Silveira Faleiros, Joaquina Barata Teixeira, Josefa 
Batista Lopes, José Paulo Netto, Leila Lima Santos, Maria Ines De Souza Bravo, Maria De Almeida Lima, Maria Helena 
Lacerda Godinho, Maria Luiza De Souza, Maria Silva Campos, Nobuco Kameyama, Rosalina Santa Cruz Leite, Safira Bezerra 
Ammann, Suely Gomes Costa, Vicente De Paula Faleiros, Yara Spadini Vicini, Walderez Loureiro Miguel, Lídia Maria 
Monteiro Rodrigues Da Silva 
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A participação dos adolescentes, quando ainda estudantes secundaristas, em 
movimentos da Igreja Católica foi uma experiência identificada em dezenove das 
vinte e três Histórias de Vida analisadas. Quatorze narradores participaram na 
Juventude Estudantil Católica (JEC) e outros cinco de movimentos que no período 
em que frequentavam o ginásio ou o colegial, estavam a disposição dos leigos 
católicos [...] o qual, embora não tivesse o mesmo caráter dos movimentos 
anteriormente citados [Filhas de Maria, Grupo de Jovens, Apostolado da Oração e 
Movimento Eclesial de Base (MEB)] foi originalmente patrocinado pela igreja e 
grande aglutinador de jovens cristãos que viam a importância de uma ação 
conscientizadora das populações analfabetas e despossuídas. (SILVA, 1991) 

A autora ainda explica que especificamente a JEC tinha como ponto forte a formação de 

quadros militantes; eram realizados reuniões e estudos, assim como encontros, seminários 

e congressos em todos os níveis da federação (SILVA, 1991) dando uma unidade bastante 

extensa às atividades dessa organização. Pode se perceber nas entrevistas, que a JEC, 

diferente das práticas promovidas pelas famílias, colégios e paróquias, que expressava a 

salvação pessoal, possuía tanto um caráter religioso quanto político, era um movimento que 

permitiu a seus militantes “dar um sentido a vida” (SILVA, 1991) 

Nas palavras dos entrevistados3 

MARIA LUIZA: A partir do curso pedagógico, eu comecei a participar da JEC. A JEC 
dava sentido muito grande à vida na escola [...] como JEC, nós organizávamos 
muitas atividades. Cada turma da escola onde estudei tinha um jornal, tínhamos 
reuniões semanais com a liderança de classe, tínhamos reuniões diárias para fazer 
leitura sobre a realidade social. (SILVA, 1991) 

ALDAYR: Nesse período de JEC, eu me lembro, eles me convidaram para uma 
dessas manhãs de estudo que tinha na JEC [...] eu fui e fiquei encantada com o 
grupo. Descobri um grupo de meninas pensando criticando, lendo, estudando 
(SILVA, 1991) 

LENA: Em Pitangui a JEC era a mais atrasada possível. Como nós vivemos um 
pouco em Juiz de Fora. Eu acho que foi aquela fase da JEC, de levar Cristo ao 
meio, mas aquele Cristo tradicional. Acho que não tinha grandes diferenças entre 
ser jecista e ser filha de Maria, não. Só que naquele momento, a JEC era a Filha de 
Maria do movimento estudantil. (SILVA, 1991) 

A JEC ainda serviu para os estudantes de colégios internos católicos como a possibilidade 

de um contato com o mundo externo os muros do colégio e o contato com o mundo da 

política. (SILVA, 1991) Outra fonte teórica e política que marcou a adolescência de alguns 

assistentes sociais entrevistados pela autora é o PCB – Partido Comunista Brasileiro. Nele 

se inscrevem José Paulo Netto e Assunção Hernandes de Andrade. 

A análise que a autora faz da entrevista dos dois depoentes é que a aproximação dos 

narradores a militância do PCB, e sua inserção nos quadros do partido, foram decisivas para 

elaborar de forma mais clara algumas indagações que já se encontravam em germe, 

decorrentes das suas experiências de vida.  

                                                             
3 Aqui vale ressaltar que no trabalho da professora são exaustivos e completos os depoimentos dos assistentes sociais. 
Entretanto, nos limitaremos a mencionar aqueles que ilustram a nossa investigação, por isso, não serão citadas todos 23. 
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Portanto, quando aconteceu o golpe de março de 1964, esses jovens já estavam inseridos 

na militância do movimento estudantil, seja na JUC, MEB, AP ou PCB. Portanto, viveram 

esse momento de forma bastante intensa. (SILVA, 1991)  

Naquele momento, a influência das correntes e organizações políticas se evidenciou com 

maior intensidade na vida da juventude, fazendo com que inclusive assistentes sociais que 

não estavam em nenhum tipo de organização se aproximassem como “simpatizantes” ou 

“colaboradores”. (SILVA, 1991). Esse foi um movimento bastante generalizado na época; 

Como informa o ator José de Abreu, em uma entrevista recente à Folha de São Paulo. 

Eu entrei na faculdade já no pau, tem uma piadinha que eu faço, que quem não era 
de esquerda não comia ninguém. Porque ser de direita naquela época era ou ser 
extremamente mau-caráter ou alienado. Alienado era bobão, não sabia nem que 
existia a ditadura. Eu fui um dos representantes da faculdade na UNE [União 
Nacional dos Estudantes]. Foi nessa época que eu fiquei mais próximo do Dirceu. 
(PEREIRA, Folha De São Paulo, 17/10/2012) 

Também nessa época: “No período pós-golpe, os militantes da JUC/AP traçaram de mais 

clara, as fronteiras entre os dois movimentos e, no processo, a JUC veio a ser extinta e a AP 

a se definir pelo “marxismo-leninismo”. (SILVA, 1991) 

Nesse ínterim a AP perdeu militantes que discordavam da nova linha política, com a 

justificativa de que essa não era compatível com os ideais cristãos, e por outro lado, 

militantes que consideravam uma política “tímida” para traçar o caminho em direção ao 

socialismo (esses últimos assumiram posto nos grupos militarizados). Outra influência 

bastante marcante foi a de Ernesto Guevara e Regis Debray, que levou alguns ex-militantes 

da AP à perspectiva foquista4. 

Nesse sentido, o depoimento de alguns entrevistados é de singular importância: 

ROSALINA: [...] a formação nessa época, mesmo na época da passagem da JUC 
para a AP, a grande discussão da gente era na aceitação do marxismo, era a 
aceitação das questões filosóficas do marxismo. Agente aceitava a analise marxista 
da sociedade, da lógica da sociedade capitalista, mas tínhamos dificuldade de 
aceitar a questão filosófica, a existência ou não de Deus, a origem do homem [...] 
(SILVA, 1991) 

JOSÉ PAULO: [...] final de sessenta e cinco, princípios de sessenta e seis, eu me 
integrei plenamente no Partido Comunista Brasileiro [...] dentro da escola, eu faço 
uma boa agitação...que não é absolutamente ouvida por ninguém. Porque a 
hegemonia da esquerda católica lá era plena, total e absoluta [...] [porém] nós 
chateávamos bastante [a AP como oposição] [...] num conjunto de cerca de 120 
pessoas – a Mariléia foi candidata ao D.A, ganhou, mas teve 42 votos contra. Eu 

                                                             
4 “A diferença das guerrilhas que aparece como braço armado dos explorados intimamente vinculado à sua organização e 
tradições, o foco armado se organiza e atua à margem das massas e muitas vezes tendo que vencer sua resistência. Procura 
substituir as massas e vive do apoio externo (exterior aos explorados da região); não é o seu braço armado popular mas um 
quisto enfiado a força numa região”. (LORA, Guillermo; 1978). 
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acho que isso é significativo e dá uma idéia da pressão que a gente fazia. (SILVA, 
1991)  

SILVIA: [...] todo esse debate, que era o debate de fundo, que estava por trás da 
perspectiva da revolução brasileira, nós introduzimos no curso. Aí lemos, e lemos 
muito. Agora, a gente não conhecia nada de marxismo. O máximo, eu lembro que a 
gente estudava alguns textos, aqueles manuais do marxismo do Plekhanov. [...] em 
um determinado momento, entrou toda a perspectiva de ler Debrey, de ler Mao, que 
era a influência via ação popular. (SILVA, 1991)  

ROSALINA: [...] quando fui para o Rio [...] comecei a me influenciar muito pela leitura 
[...] do Debray, da experiência da Venezuela – que embora tivesse uma experiência 
num aspecto negativo mas a questão da luta armada, de que o país estava em 
condições objetivas e subjetivas de se fazer uma...de estar em um estado pré- 
revolucionário...Então me levou a romper com a AP e entrar na VAR, que é a 
Vanguarda Revolucionária Palmares. (SILVA, 1991) 

Nas quatro passagens acima citadas, podemos perceber três políticas claramente 

diferentes. A primeira se refere à ação mais doutrinária da igreja católica, expressa através 

da JUC e AP, a segunda no movimento de “oposição” que se fez a partir da PCB; “a 

divergência entre militantes de AP e PCB, em algumas escolas de Serviço Social, 

apresentou-se como disputa eleitoral, apesar da hegemonia da AP não ser contestada” 

(SILVA, 1991) Outra influência presente nas entrevistas, é a influência Maoista que através 

da AP foi se consolidando. E por último temos o relato de uma militante da VAR (Vanguarda 

Armada Revolucionária), de inspiração foquista. 

Conforme SILVA, podemos concluir que: 

Devido a conjuntura política deste período os narradores vivenciaram diferentes 
situações que os levaram a refletir e agir na busca de novas alternativas, tanto no 
plano político como intelectual e profissional. Este, não é um momento de certezas, 
tal como o anterior. Aqui, a dúvida se impõe e é em meio à desorientação geral da 
sociedade brasileira, que os narradores buscam os seus caminhos. (SILVA, 1991) 

Está claro que essa influência teórica e política, interferiu na profissão. Depois do Congresso 

da UNE, em Ibiúna, a repressão se abateu de forma mais aberta sobre os estudantes, e os 

movimentos de massa refluíram. Os estudantes que atuavam nos espaços políticos, se 

viram imobilizados. Assim, voltaram-se “para o debate de alguns temas relacionados à 

profissão e em outros casos, à busca de espaços de estágios curriculares mais avançados” 

(SILVA, 1991). Ainda, conforme a autora, alguns profissionais que antes, eram do 

Movimento Estudantil começam a ter contato com o movimento Latino Americano de 

Reconceituação.  

O Movimento de Reconceituação sofreu influência da teoria marxista, mas, foi uma 

influência indireta, que não buscou suas referências em fontes originais. Como postula 

Netto, o Serviço Social fundamenta algumas de suas críticas à estrutura social baseado na 
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“[...] assimilação mal digerida da teoria marxiana – haurida não em fontes originais, mas na 

divulgação rasteira, de tipo manuaslesco [...]” (NETTO, 1981).  

Tampouco era possível outra forma de aproximação, pois, a América Latina nunca foi um 

espaço de desenvolvimento da teoria marxista dado que esta só se desenvolveu onde a luta 

de classes do proletariado constituiu uma tradição teórica consistente, situação que nunca 

se configurou – até hoje – no Brasil. 

3. OS NOVOS CÓDIGOS DE ÉTICA 

Fruto do movimento de reconceituação, oriundo de uma intensa agitação política que 

afetava a América Latina nos anos de 1960 – 1970 foi o novo Código de Ética profissional 

do Assistente Social (1986), e a Reforma Curricular de 1982.  

Esse impulso questionador, como já apontamos, veio de uma intensa agitação política que 

partilhavam, na América Latina, as vanguardas profissionais do Serviço Social – oriundas da 

pequena burguesia universitária – e deram a direção ao movimento profissional. Dado o 

engajamento dessas vanguardas no movimento geral emancipatório de caráter anti-

imperialista, passaram a questionar o Serviço Social comprometido com a ordem burguesa. 

Ou seja, o esforço foi no sentido de inverter a orientação política do compromisso 

profissional. Esta inversão adotou a denominação de “significado social da profissão” 

querendo com isso significar a qual classe social a profissão deveria servir. Como explicita 

Iamamoto: 

[...] para deslindar o significado social da profissão há que romper os 
muros do “estritamente profissional”, para apreender a profissão com um produto 
histórico, como uma especialização do trabalho coletivo, que adquire inteligibilidade 
na história social de que é parte e expressão (IAMAMOTO, 2000). 

No início da década de 1970, essa inversão fez com que o Serviço Social fosse considerado 

componente da “revolução latino-americana5”, levando inclusive alguns assistentes sociais a 

abandonarem o espaço institucional e a fundir a militância revolucionária com o exercício 

profissional.  

Sob impulso daquele movimento ocorreu o Congresso de 1979, conhecido como o 

Congresso da Virada e a reforma curricular de 1982. Também sob impulso deste 

movimento, setores significativos da categoria profissional declararam sua filiação teórica ao 

marxismo. 

                                                             
5 “Componente obrigatório do projeto revolucionário latino-americano, o Serviço Social reconceitualizado reflete as opções 
da revolução na América Latina. Suas crises são as crises destas opções. (NETTO, 1975) 
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A nova ética é resultado da inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora e 
consequentemente de uma nova visão da sociedade brasileira. Neste sentido, a 
categoria através de suas organizações fazem uma opção clara por uma prática 
profissional vinculada aos interesses desta classe. As conquistas no espaço 
institucional e a garantia da autonomia da prática profissional requerida pelas 
contradições desta sociedade só poderão ser obtidas através da organização da 
categoria articulada às demais organizações da classe trabalhadora. (CONSELHO 
FEDERAL DE ASSISTENTES SOCIAIS, 1986) 

Com a abertura política do Estado, na transição da ditadura para a democracia, os exageros 

revolucionários tiverem de ser expurgados, dando lugar a uma linha mais democratizante.  

Iniciou-se um processo de reformulação daquele código, desembocando no Código de Ética 

de 1993, que ainda se mantém vigente.  

A substituição do código anterior pelo atual acompanhou assim a evolução política das 

vanguardas que haviam protagonizado o enfrentamento da ditadura militar. Ao se iniciar a 

democratização, principalmente desde a presidência de José Sarney, a pequena-burguesia 

abandonou a estruturação de movimentos de massas para se integrar nos espaços 

institucionais, na ocupação de cargos no Estado burguês. Eleições para prefeitos, 

vereadores, deputados, governadores, etc., passaram a constituir prioridades das agendas 

políticas em detrimento das lutas sociais. Foi o auge da organização do Partido dos 

Trabalhadores - PT, como uma máquina para ocupar o Estado, do qual diversas esquerdas 

se constituíram em correntes internas. Foi também a época de fundação da Central Única 

dos Trabalhadores - CUT, tendo como coluna vertebral o proletariado concentrado nos 

grandes centros industriais.  

Portanto, a reformulação do Código de Ética, não pode ser entendida simplesmente como 

uma adequação teórica. Mas sim uma adequação política ao novo ordenamento jurídico do 

Estado por parte das vanguardas profissionais. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percebemos ao longo desse trabalho, mesmo que de modo inicial, que a condição social, 

econômica e política do país tem afetado o Serviço Social. Portanto para entender o 

processo de formação e desenvolvimento da profissão e dos profissionais a ela inerentes, 

devemos nos debruçar nas condições históricas, deslumbrar todos seus protagonistas e 

revelar, enfim, todo o arcabouço social em que foi gestado o Projeto ético político do serviço 

social. 

Através das entrevistas realizadas pela professora Lídia M. M. Silva, podemos verificar qual 

era o clima político dos períodos que antecederam e que ocorreram os movimentos de 
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reconceituação profissional. Só assim é que poderíamos de maneira orgânica, reconstruir a 

emergência do Projeto Ético Político Profissional. 

É evidente que foi através de toda a experiência de militância da “vanguarda” do Serviço 

Social que as bases do Projeto Ético Político profissional foram se forjando e se 

solidificando, aliado a condição política da América Latina, das experiências revolucionárias 

e contrarrevolucionárias que o serviço social conseguiu enfim de desprender dos alicerces 

retrógrados e pôde se reconceitualizar para um novo olhar. 
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