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RESUMO

O trabalho ora apresentado pretende tecer considerações acerca da temática da subjetividade e a sua
interferência na construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social. O texto apresenta inicialmente
alguns elementos sobre a formação da subjetividade dos indivíduos no intuito de atentar para os
determinantes e elementos constitutivos desse processo. Posteriormente, resgata alguns aspectos
históricos da profissão no país, com vistas a entender o seu processo de desenvolvimento, enfatizando em
seguida a relação entre subjetividade e a construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Ademais,
discute os limites postos a efetivação do referido projeto no marco da contemporaneidade e do contexto
neoliberal. Por fim, apresenta algumas reflexões sobre as possibilidades de afirmação do projeto
profissional do Serviço Social.
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ABSTRACT

The work presented here aims to make considerations about the theme of subjectivity and its interference
in the construction of the Project Ethical-Political Social Service. The text first presents some elements on
the formation of individuals&39; subjectivity in order to pay attention to the determinants and components
of this process. Subsequently, rescues some historical aspects of the profession in the country, in order to
understand its development process, then emphasizing the relationship between subjectivity and the
construction of the Project Ethical-Political Social Service. Moreover, discusses the realization of the limits
set in the framework of this project and the contemporary neoliberal context. Finally, it presents some
reflections on the possibilities of affirmation Project Professional Social Work.
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho ora apresentado pretende tecer considerações acerca da temática da subjetividade e a sua
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interferência na construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social - enquanto projeto profissional e de
sociedade - enfatizando os limites e as possibilidades postos pela atual conjuntura para sua efetivação.

A construção da subjetividade dos indivíduos é inegavelmente atravessada pelas condições históricas de
cada conjuntura, sofrendo as tensões e determinações da sociabilidade hegemônica em cada época. De
acordo com Silveira (2002, p. 104), “a subjetividade é socialmente produzida, operando numa formação
social determinada, sob o crivo de um determinando tempo histórico e no âmbito de um campo cultural”.

Pontua-se ainda que a subjetividade na sociedade capitalista é determinada por uma sociabilidade
marcada pela mercantilização das relações sociais, em que os homens e os objetos são percebidos como
mercadorias que apresentam preço segundo sua utilidade. Para Silveira (2002, p. 105), “há, portanto,
uma determinação geral a partir da qual tanto os sujeitos como os objetos são produzidos: a forma
mercantil”. A mercantilização das relações sociais também contribui para que os indivíduos estejam alheios
do produto do seu trabalho e percam o horizonte da atividade fundante da objetividade humana – o
trabalho – não percebendo através dela a possibilidade de elevação a sua totalidade, expropriando-se da
sua humanidade.

As transformações sociais, econômicas e culturais vivenciada pela sociedade após a Segunda Guerra
Mundial, instaurando uma crise econômica e dos paradigmas que orientavam a vida social, significou uma
virada nos modos de sociabilidade. Hobsbawn (1995) elenca três transformações que marcaram a
passagem do século XX e que foram consubstancias para a nova sociabilidade: o declínio do
eurocentrismo, a unificação das economias nacionais, através da globalização, e a desintegração dos
velhos padrões de relacionamento humano.

Essas mudanças, segundo Hobsbawn, desencadearam um contexto de crises no qual “ainda mais obvia
que as incertezas da economia e da política mundiais era a crise social e moral, refletindo as
transformações pós-década de 1950 na vida humana [...]” (1995, p. 20).

O sistema capitalista aproveitou das transformações societárias e reordenou seu modo de produzir e
reproduzir-se, contando com

a presença da globalização e do neoliberalismo, conseguiram, através da
recriação continua de formas de acumulação do capital, de um lado, desconectar
ainda mais os caminhos da economia dos registros do social e, de outro,
subsumir os componentes de nosso psiquismo e subjetivação a ordem mercantil
(SILVEIRA, 2002, p.107).

A crise do grande capital, notadamente a partir dos anos de 1929, foi consubstancial para gerar uma nova
cultura assentada no imediato, no efêmero, no individual e na alienação que subjugam a perspectiva
totalizante dos fatos através de análises micros e descontextualizas da realidade. O enfraquecimento do
Estado no universo das crises cíclicas do capital, no sentido de gerir o bem-estar social, significou, para o
conjunto dos trabalhadores, retrocessos históricos em termos de organização política e de cooperação
social, além da busca de satisfação de necessidades individuais no mercado e do fortalecimento de
demandas segmentadas.

Para vislumbrar como o Projeto Ético-Político do Serviço Social se conformou ao longo das últimas décadas
e quais os limites postos na contemporaneidade, cabe destacar que os projetos profissionais são
construídos coletivamente por uma categoria profissional e “apresentam a auto-imagem de uma profissão,
elegem valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções [...].”
(NETTO, 2009, p.144, itálicos do autor). Nessa direção, tais projetos tentam se posicionar frente às
transformações vivenciadas pela sociedade, seja de forma a se contrapor a determinada forma de
sociabilidade, seja para afirmar algum projeto societário.
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Apesar de ser construído coletivamente pela categoria profissional e de representar certo pacto entre seus
membros, um projeto profissional nunca será homogêneo, tendo em vista que ele é fruto da construção da
subjetividade dos sujeitos que compõem seu corpo profissional. Sujeitos sociais cujas vidas são
construídas e reconstruídas a partir dos determinantes e das transformações que sua sociedade vivencia.

Todo esse processo afeta diretamente os projetos profissionais, na medida em que as novas formas de
sociabilidade contribuem para uma reordenação das demandas profissionais. No âmbito do Serviço Social,
especificamente, como veremos a seguir, a evolução histórica da profissão foi permeada pela adoção de
diferentes posicionamentos frente à conjuntura, culminando com a construção de um projeto ético-político
que vai de contra corrente aos preceitos neoliberais, demandando o sentido e a direção da ação
profissional em um permanente movimento de construção/reconstrução crítica.

1. A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL: PEQUENAS NOTAS
HISTÓRICAS

A princípio, para discutirmos a construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social faz-se necessário
resgatar alguns aspectos históricos do desenvolvimento da profissão no país. Desde o surgimento do
Serviço Social no Brasil, a profissão teve sempre um direcionamento ou um norte a ser seguido em virtude
das várias vertentes que influenciaram a profissão na sua trajetória histórica no país. A emergência da
profissão esteve diretamente atrelada ao aumento das expressões da questão social[iv] no Brasil, tendo
em vista o processo de industrialização e consequentemente de urbanização. Nesse cenário, surgiram
também as lutas reivindicativas da classe trabalhadora por melhores salários e melhor condição de vida.

É nesse contexto que o Serviço Social começa a ser gestado através da iniciativa particular de grupos que
desenvolvem ações sociais, principalmente por intermédio da Igreja Católica. Tais ações tinham em vista
“não o socorro aos indigentes, mas, já dentro de uma perspectiva embrionária de assistência preventiva,
de apostolado social, atender e atenuar determinadas sequelas do desenvolvimento capitalista [...]”
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009. p. 166, itálicos dos autores).

A partir de 1930, com o fim da República Velha, o início da era Vargas[v] e o aprofundamento do processo
de industrialização, que contribuiu diretamente para a ampliação da urbanização e da classe proletária, o
Estado passa a atuar na perspectiva da mediação dos conflitos de classe, de forma a garantir a expansão
do capital, conforme nos esclarece Iamamoto e Carvalho (2009, p.151)

o Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, canalizando para
sua órbita os interesses divergentes que emergem das contradições entre as
diferentes frações dominantes e as reivindicações dos setores populares, para,
em nome da harmonia social e desenvolvimento, da colaboração entre as classes,
repolitizá-las e discipliná-las, no sentido de transformar num poderoso
instrumento de expansão e acumulação capitalista.

No âmbito do Serviço Social, as instituições criadas pela Igreja para desenvolver ações sociais
contribuíram para a expansão das ações e para o surgimento das primeiras escolas de Serviço Social a
partir de 1936. Tais escolas surgiram não só pela necessidade de formação técnica especializada para
atuar junto ao proletariado, mas também pelo surgimento da demanda por parte do Estado dessa força de
trabalho para atuar em determinadas instituições estatais, principalmente na perspectiva da adoção do
método de Serviço Social de casos individuais. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009)

Assim, o Serviço Social surge nesse contexto adverso para atuar frente às expressões da questão social,
sendo a atuação caracterizada pelo seu “caráter empirista e pragmático, pela busca do controle,
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dominação, integração e ajustamento dos indivíduos sociais à ordem estabelecida” (SIMIONATTO, 2009,
p.15).

A partir da década de 1940, com a ampliação do processo de industrialização, o Estado já implementava
algumas legislações sociais com o objetivo de atender algumas reivindicações da classe operária de forma
a manter o disciplinamento e o controle sobre as classes. Após o fim da 2ª Guerra Mundial, destaca-se um
reordenamento na ordem mundial e uma expansão do modo de produção capitalista.

No âmbito do Serviço Social, esse período é caracterizado pela substituição da influência europeia pela
norte-americana na profissão, o que contribui diretamente para uma mudança na ação profissional, a qual
passa a se distanciar da perspectiva centrada exclusivamente no julgamento moral, passando a assumir
uma abordagem com influência da psicologia (BRAVO; MATOS, 2009).

Após quatro décadas de conservadorismo na profissão, uma nova vertente surge no Serviço Social: uma
nova leitura da realidade era feita com o intuito de trazer respostas mais objetivas e concretas frente às
expressões da questão social. O movimento de Reconceituação do Serviço Social na década de 1960 foi
fator importante para o amadurecimento da profissão nas décadas seguintes, incidindo também no
redimensionamento da auto-imagem da profissão, conforme aponta

o salto qualitativo, subscrito no amadurecimento teórico-metodológico, ético e
político-organizativo, experimentado pelo Serviço Social nas décadas seguintes
(anos 80 e 90), deixou claro que no Brasil, a Reconceituação, embora
tardiamente, deixou frutos, cujos resultados são sentidos até hoje,
fundamentando os avanços e recolocando certas possibilidades (ORTIZ, 2010,
p.176).

Nessa direção, a construção do projeto ético-político do Serviço Social, a partir da década de 1970, se
constituiu em uma forma de enfrentamento e problematização ao conservadorismo característico da
profissão até aquele momento. Todo o processo recebeu forte influência tanto da conjuntura
político-econômica, marcada pela crise do capitalismo e do regime ditatorial, como pelo ressurgimento da
classe trabalhadora na cena política, reivindicando transformações na sociedade, principalmente no
tocante a defesa da redemocratização. Assim, Netto (2009, p. 150) afirma que

é nesse contexto que o histórico conservadorismo do Serviço Social brasileiro,
tantas vezes reciclado e metamorfoseado, confrontou-se pela primeira vez com
uma conjuntura em que sua dominância no corpo profissional (que, sofrendo as
incidências do “modelo econômico” da ditadura, começa a reconhecer-se como
inserido no conjunto das camadas trabalhadoras) podia ser contestada – uma vez
que, no corpo profissional, repercutiam as exigências políticas e sociais postas na
ordem do dia pela ruptura do regime ditatorial.

Vale salientar, entretanto, que no âmbito da categoria profissional havia segmentos contrários ao processo
de criação de um novo projeto profissional, contribuindo para que, a partir daquele momento, ocorresse o
embate de projetos societários distintos no âmbito da categoria.

Paralelamente a essa conjuntura, surgiram os cursos de pós-graduação em Serviço Social e a instauração
do processo de interlocução com as ciências sociais. Esse contexto contribuiu diretamente para a
consolidação da produção de conhecimento na área profissional e também para o surgimento de críticas e
questionamentos ao conservadorismo da profissão. Além disso, verificava-se o início do debate em torno
da formação profissional com vistas a redimensionar o ensino para a construção de um novo perfil
profissional, qualificado teórico e metodologicamente, capaz de responder as novas demandas e
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expressões da questão social (NETTO, 2009).

Na década de 1980, com o encadeamento dos movimentos populares, a categoria profissional foi
fortalecida com a atuação dos sindicatos. Nesse contexto, salienta-se a importância de um novo projeto
profissional para o Serviço Social, ou seja, um novo papel e uma nova direção para os assistentes sociais,
caminho sustentado pelos princípios da universalidade, democracia, cidadania e liberdade cabendo a
necessidade de revisão do currículo mínimo do Serviço Social.

Na década de 1990 torna-se mais evidente que o projeto profissional passou a ser vinculado a um
determinado projeto societário. Ortiz (2010, p. 196) destaca que isso

impõe ao Serviço Social o fortalecimento de um projeto profissional com clara
direção social e política, significando não apenas o amadurecimento interno da
profissão, mas principalmente sua oposição de resistência em face ao contexto de
crise do capital e do neoliberalismo.

Os novos direcionamentos adotados pela profissão, que conformaram em um novo projeto ético-político,
estão expressos e legitimados na Lei de Regulamentação da profissão (Lei 8662/93), onde foram
estabelecidas as competências e atribuições profissionais; nas novas diretrizes curriculares para os cursos
de Serviço Social; e no atual Código de Ética Profissional do Assistente Social, no qual estão prescritos
direitos e deveres a serem efetivados segundo princípios e valores éticos específicos (TEIXEIRA; BRAZ,
2009).

1. O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO NEOLIBERAL: OS
LIMITES E AS POSSIBILIDADES DE SUA EFETIVAÇÃO

Nesta mesma década em que aconteceram as regulamentações e novas configurações para a profissão
foram traçadas, a ofensiva neoliberal se fortalecia no cenário econômico brasileiro, impondo, dessa forma,
dificuldades para a implementação desse novo projeto profissional – conhecido como o projeto
ético-político. A lógica econômica e o predomínio dos interesses individuais em detrimento do “coletivo”
também é uma forte marca desse modelo econômico.

O serviço social, assim com as demais profissões, sofreu com os rebatimentos da reestruturação no
mundo do trabalho através do redimensionamento do papel do Estado, com a flexibilização das relações de
trabalho e sucateamento das políticas públicas.

Dessa forma, assegurar no cotidiano da prática profissional a efetivação de ações cujos horizontes sejam a
universalidade, a democracia, a cidadania e a liberdade consiste em remar contra a corrente, ir ao embate
de práticas instituídas pelo próprio Estado através: da focalização e seletividade das políticas públicas; a
exaltação da lógica do favor e do benefício em detrimento do acesso ao direito; desvalorização do espaço
publico e valorização da iniciativa individual mediante ações da organização da sociedade civil;
despolitização das políticas públicas em favor da sua mercantilização sob a lógica do acesso a um serviço
cujos indivíduos são usuários e não sujeitos de direitos.

Carvalho (2007) afirma que houve um processo denominado revolução passiva, onde a individualização
tornou-se imperativo e os sujeitos foram fragmentados segundo as suas necessidades imediatas em
serviços destinados a crianças, idosos, homossexuais, a mulher, o deficiente, perdendo assim a diretriz
dos projetos coletivos. Essas mudanças acometeram também a própria atuação da profissão, a qual é
requisitada a pensar em como construir estratégias para consolidação de uma nova cultura –
verdadeiramente democrática e cidadã – em uma realidade cujas subjetividades foram institucionalizadas
a se relacionarem de modo desarticulado e fragmentado.
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Outro aspecto que vale ser salientado relaciona-se as marcas históricas da política brasileira, que construiu
no nosso imaginário social a “ideologia do favor”, a qual está diretamente atrelada aos ranços históricos da
política clientelista que, segundo Iamamoto (2012, p.143), “foi terreno fértil para a privatização do Estado
e de entidades da sociedade civil segundo interesses particulares de grupos poderosos e influentes, em
detrimento do cultivo do espírito público”.

Diante desse contexto adverso à construção de projetos coletivos, a efetivação do projeto ético-político
coloca-se como um desafio ao Serviço Social tanto no nível da formação quanto do trabalho profissional.
Os princípios e valores que alicerçam o projeto profissional do Serviço Social, após a ruptura com a
tendência conservadora, deram centralidade a ética enquanto marco regulatório do posicionamento
político da profissão.

Os princípios e valores éticos-políticos de orientação humanística prescritos no projeto ético-político estão
na contracorrente do projeto de sociedade cunhada sob “a idolatria da moeda, o fetiche do mercado e do
consumo, o individualismo possessivo, a lógica contábil e financeira que se impõe e sobrepõe as
necessidades e direitos humanos e sociais”. (IAMAMOTO, 2012, p. 141).

O novo projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central, ressaltando o
compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos. Também traz em seu
bojo o compromisso com a construção de um novo projeto societário – uma nova ordem social, que
consequentemente requisita a defesa intransigente dos direitos humanos e o respeito ao pluralismo. O
novo projeto traz em sua dimensão política o posicionamento a favor da equidade, da justiça social, da
universalização do acesso a bens e serviços, da ampliação e consolidação da cidadania – reconhecimento
de direitos - e também se declara radicalmente democrático no sentido de prezar pela socialização da
participação política e da riqueza socialmente produzida. Cabe destacar ainda o compromisso com a
qualidade dos serviços prestados aos usuários e sua plena participação.

Embora tenha conquistado sua hegemonia, teórica e metodológica, na década de 1990, Netto (2009)
esclarece que o projeto ético-político do Serviço Social está em constante construção e não é homogêneo,
considerando que ainda não se esgotaram as suas possibilidades, especificamente no que diz respeito às
praticas interventivas. A ruptura com o “monopólio do conservadorismo” não extinguiu práticas
conservadoras ou neoconservadoras e a existência da heterogeneidade é elemento favorável, em uma
democracia política, à disputa entre projetos diferentes.

Tais aspectos se relacionam ainda ao fato de que tomando o projeto ético-político como uma projeção
coletiva dos assistentes sociais e que a realidade objetiva é diferente do plano subjetivo, “o resultado
prático, a transformação que operamos na realidade através de nossas ações, é sempre distinta do que
pré&8208;visualizamos em nosso pensamento, do que prevíamos como ideal em nossas consciências.”
(TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p.10) Isso não significa, entretanto, que a efetivação das projeções não seja
possível, mas que não é possível controlar todos os aspectos que incidem na realidade, ou seja, “a história
é feita pelos homens, mas em condições que estão predeterminadas a eles”(idem).

Nessa direção, vale salientar que a consolidação do projeto profissional do Serviço Social, que na mesma
via é um projeto societário, vai à contramão da sociedade contemporânea, cujos valores inspiram o
retrocesso das conquistas coletivas referentes ao ideal de democracia e cidadania preconizados pela
profissão. Ademais, o culto ao imediato e ao pragmatismo que permeiam o cotidiano tem contribuído para
que a ação do Serviço Social em alguns momentos sofra influência desse processo. Esse aspecto se torna
prejudicial ao projeto ético-político da profissão na medida em que

esse campo da imediaticidade cotidiana em que se movem as ações do Serviço
Social, quando reduzido à mera aparência, constitui um foco aberto para o
fortalecimento do empirismo, do pragmatismo, do voluntarismo e do
conservadorismo, da fragmentação entre teoria e prática, conforme às tendências
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da pós-modernidade e a um distanciamento dos paradigmas críticos e totalizantes
(SIMIONATTO, 2009, p.18).

Assim, a efetivação do Projeto Ético-Político requer a construção de uma nova cultura sustentada em
valores democráticos do ponto de vista do acesso e valorização do espaço público, participação política dos
indivíduos, empoderamento dos sujeitos sociais em relação às políticas públicas e ainda o rompimento com
o conservadorismo e do moralismo que impregnam as práticas estatais. Consiste também no
reconhecimento dos espaços e das políticas públicas como instrumentos mediados pelas relações de poder,
configurando uma nova imagem da profissão, transformando a visão de “profissão da assistência” para a
profissão que por meio de políticas públicas garante o acesso aos direitos sociais da população.

Não obstante, Carvalho (2007) atenta que a atual subjetividade - contraposta ao projeto profissional e de
sociedade defendido pelo Serviço Social - foi moldada a partir do processo denominado revolução passiva,
cujas características são: a evolução do capitalismo individualista; a generalização e mundialização do
assalariamento; a nova função do Estado como mediador da relação entre capital e trabalho; o pacto
social com as classes trabalhadoras através do Estado de bem-estar social; a alteração nas relações de
dominação e poder através do corporativismo presente na relação entre sindicato, Estado e burguesia.

Diante dessa nova realidade concreta, o assistente social trabalha com serviços sociais na perspectiva de
provisão de necessidades básicas da classe trabalhadora para reprodução de sua força de trabalho, e
muitas vezes sua ação prática toma uma dimensão imediatista e fragmentada, enveredando-se para um
atendimento “de forma setorizada, fragmentada, como se o individuo fosse o somatório de necessidades a
serem satisfeitas, cada uma delas pela superposição de instituições específicas.” (CARVALHO, 2007, p.54).

Além disso, é fundamental compreender que a conjuntura impõe limites e possibilidades, entretanto é
necessário que o profissional evite tanto uma postura fatalista diante do processo histórico, acreditando
que a realidade não pode ser alterada; como também evitar uma postura profissional messiânica, a partir
da qual credita-se ao Serviço Social uma visão heroica que “reforça unilateralmente a subjetividade dos
sujeitos, a sua vontade política sem confrontá-la com as possibilidades e limites da realidade social”
(IAMAMOTO, 2012, p. 22).

É importante destacar também que, de acordo com Carvalho (2007, p.23), a vida cotidiana é a “vida dos
mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias”, gestos estes muitas vezes mecânicos e automatizados e
que não chegam a consciência do ser humano total, em sua humanidade – universalidade. O homem no
cotidiano – marcado pela superficialidade, a heterogeneidade hierárquica, a imediaticidade e o
pensamento manipulador - não consegue perceber-se como ser genérico, isto é, enquanto ser humano em
sua totalidade, e só se percebe como um ser singular, o que significa dizer que ele não faz as mediações
necessárias que o conectam ao conjunto dos outros homens, conexão esta imprescindível para construção
de projetos coletivos.

Cabe então reconhecer a importância do cotidiano enquanto espaço onde as transformações e as relações
sociais se concretizam, sendo também que o cotidiano é palco das mediações entre o singular e o
universal, espaço também onde ocorre a práxis[vi].

Para o assistente social é imprescindível compreender o cotidiano, tendo em vista que atua como
mediador na relação entre população excluída e o Estado, e é na vida cotidiana que podem ser construídas
novas possibilidades de transformação da sociabilidade hegemônica.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar em possibilidades de afirmação de um projeto profissional consiste a priori em reconhecer que na
condição de projeto este não se concretizará tal qual se propõe, pois ele é uma projeção das ações
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profissionais e precisa ser compreendido como direcionamento da prática social interventiva. Iamamoto
(2012, p. 114) afirma que a vitalidade desse projeto encontra-se estreitamente relacionada à capacidade
de adequá-lo aos novos desafios conjunturais, reconhecendo as tendências e contra tendências dos
processos sociais, de modo que torne possível a qualificação do exercício e da formação profissional na
concretização dos rumos perseguidos.

Em uma realidade difícil para os trabalhadores, com perdas significativas de suas conquistas, é necessário
colocar o projeto ético-político do Serviço Social na dimensão do povir, impulsionar o fortalecimento de um
projeto societário contra-hegemônico comprometido com os interesses e necessidades das classes
subalternas. O profissional de Serviço Social, conforme menciona Netto (2009, p.153), deve ser capaz de
responder com eficácia e competência as demandas tradicionais e emergentes na sociedade brasileira. A
fragilidade na ação profissional flexibiliza esse novo projeto ético-político que “tem seu compromisso com
a massa da população brasileira” (ibdem, p.154).

As atuais transformações societárias nos apresentam a necessidade de construir movimentos que não se
limitem às fronteiras da profissão e que fortaleçam as estratégias coletivas de enfrentamento
empreendidas pelos trabalhadores na cena contemporânea.

Para o fortalecimento da ação profissional, e como consequência, o fortalecimento do Projeto Ético-Político
do Serviço Social é necessário a ênfase em alguns aspectos, tais quais: fortalecimento da autonomia, não
só profissional, mas também dos usuários, para que sejam capazes de tomar suas próprias decisões com
base nas suas principais prioridades; a participação popular como um forte mecanismo de defesa dos
direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora; uma intervenção profissional mais propositiva e
eficaz com vistas a garantia dos princípios do código de ética profissional, resguardando também os
direitos a população usuária; e apostar nas possibilidades de resistência que nos move na direção da
construção coletiva de uma sociabilidade para além do capital.
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