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PROGRAMA 

 
I - EMENTA 
 
Os fundamentos ontológicos da dimensão etico-moral da vida social.  A dimensão da natureza ética, 
seus efeitos como "espelho" da cultura.  A construção do sujeito ético e seus desdobramentos na 
prática institucional.  O processo de construção de um ethos profissional, o significado dos seus valores 
e as implicações ético-políticas de seu trabalho.  A norma e o agir profissional (o Código de Ética do 
Serviço Social). 
 
 
II – OBJETIVOS: 
 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz d analisar aspectos da realidade social, referenciados 
pelos seguintes vetores: 

1. As dimensões sócio-históricas e políticas do Código de Ética Profissional e os novos desafios 
a consolidação do projeto ético-político e profissional do Serviço Social. 

2. A relação dialética entre indivíduo singular e o humano-genérico considerando os 
fundamentos ontológicos do ser social e o campo das observações ético-morais. 

3. A liberdade enquanto uma exigência ética central, evidenciando algumas de suas 
configurações marcantes no campo filosófico. 

4. Incentivar o aluno à reflexão crítica e fundamentada sobre questões do cotidiano estimulando 
a vivencia coletiva do dialogo e do debate de idéias, o estranhamento e os questionamentos 
diante da realidade social e dos valores do momento histórico presente. 

 

 
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade I- O projeto ético-político do serviço social 
 
1. O lugar da ética no debate brasileiro em Serviço social;  
2. A organização política dos Assistentes Sociais e a construção do projeto ético-político profissional.  
3. O processo de superação do conservadorismo e dos fundamentos filosóficos da ética profissional 
tradicional. 
4. Reflexão coletiva sobre os valores éticos e sobre os princípios políticos que norteiam o projeto 
profissional e o Código de Ética.  
5. Visita virtual ao conjunto CFESS/CRESS: conhecendo o histórico, plano de trabalho, atividades 
desenvolvidas, debates e deliberações coletivas. 
 
Bibliografia:  

 BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São Paulo, 
Cortez, 2001. Caps. 1 e 3 da Parte II. 

 



 BONETTI, D. et alli (org) Serviço Social e Ética: Convite a uma nova práxis. São Paulo: 
Cortez/CFESS, 1996 

 

 Ética e crise dos Projetos de Transformação Social – José Paulo Netto 

 O debate contemporâneo do Serviço Social e a Ética Profissional – Marilda Vilela Iamamoto. 

 A ética profissional nos anos 90: Contribuição ao 7º CBAS (Beatriz A. Paiva) 

 Quem tem medo da ética (Mione A. Sales) 
 
Unidade II- Fundamentos da Ética 

1. Problemas Morais e Problemas Éticos 
2. As bases sócio-históricas da constituição da ética 
3. A reprodução social das objetivações ético-morais 
4. Os sujeitos éticos-políticos 
5. Os caminhos e descaminhos da liberdade 
6. Três posições fundamentais no problema da liberdade 

 
Bibliografia: 
 

 BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética: fundamentos sócio-históricos. São Paulo,Cortez, 2008.- ( 
biblioteca básica de serviço social;v.4). 

 CHAUÍ, MARILENA. Convite à Filosofia. 6ª edição.São Paulo: Editora Ática,1995. 

 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 4° edição. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1980. 
(cap.V). 

 
 
Unidade III- A ética profissional 
 
1. Um olhar filosófico sobre o Código de Ética do (a) Assistente Social 
2. A nova ética profissional: práxis e princípios 
3. O Código de Ética e as resoluções do conjunto CFESS/CRESS. 
4. O código de Ética na cotidianidade da prática profissional no contexto das políticas sociais 
5. Conhecendo e trocando idéias sobre a Metodologia do Depoimento sem Dano. 
 
Bibliografia: 
 

 MUSTAFÁ, Alexandra Monteiro (Org.) Códigos de Ética do Serviço Social. Presença ética. 
Recife, PE: UNIPRESS Gráfica e Editora, 2001. 

 CRESS. Assistência Social: Éticas e Direitos. 3° edição. Rio de Janeiro, 2001. 
 
IV - METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas; trabalho em grupo, leitura, debate de textos, estudo dirigido; exibição e debate de 
filmes, exercícios de compreensão e problematização de temas pertinentes a disciplina. Realização de 
atividade integrada entre as disciplinas do período acadêmico.  
 
V -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
A avaliação do aluno terá suporte n sua responsabilidade e participação ativa nas atividades da 
disciplina e terá base nos seguintes critérios e pontuação correspondente:  
a) Assiduidade, pontualidade as aulas e participação qualificada nas atividades – até 1 pto 
b) Leitura e fichamento de textos – não serão aceitos trabalhos após o prazo estipulado pra entrega – 
até 4 ptos 
c) Realização de estudo dirigido – até 2 pto 
d) Participação em atividades de complementação de conteúdo – até 2 ptos 
e) Realização de exercícios e tarefas de apoio – até 1 pto. 
 
A nota final será resultante da soma dos pontos obtidos pelo aluno nas atividades didáticas. Todo 
conteúdo da disciplina subsidiará a elaboração da prova final, destinada aos alunos com media inferior 
a 7 e está prevista para o dia 08/07.  
 
 
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



 
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética: Fundamentos Sócio-históricos. São Paulo, Cortez, 2008. – 
(Biblioteca básica do Serviço Social; v.4). 

__________. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos. São Paulo, Cortez, 2001. CAPS. 

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 4º Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. (capítulos 
IV, V e VI) 

 
VII - BIBLIOGRAFIA DE APOIO 
 
BONETTI, D. A. et al. (Org.) Serviço Social e Ética: convite uma nova práxis. São Paulo: 
Cortez/CFESS 1996. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 6ª ed. São Paulo: Editora Ática. 1995. 

 CRESS. Assistente Social: ética e direitos. 3º edição. Rio de Janeiro, 2001. 

MUSTAFÁ, Alexandra Monteiro (Org.) Códigos de Ética do Serviço Social. Presença Ética. Recife: 
UNIPRESS Gráfica e Editora, 2001. 

OLIVEIRA, Íris Maria de. Direitos, Cultura de Direitos e Assistência Social. In: Serviço Social e 
Sociedade, Nº 89, São Paulo: Cortez Editora, março de 2007. 

Artigos ou revistas publicados em jornais ou periódicos. 


