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RESUMO

Este estudo resulta da pesquisa realizada para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social na Faculdade 
Estácio do Recife. Reflete sobre o Projeto Ético Político do Serviço Social e as influências/particularidades das ações da sociedade civil frente à 
conjuntura de crise do capital no governo Dilma. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é identificar as bandeiras de lutas da sociedade civil que 
contribuem e fortalecem o Projeto Ético Político do Serviço Social nessa conjuntura de crise. Considerando o objeto a ser desvelado, optou-se 
pela dialética marxiana por ter como suporte fundamental a análise crítica da sociedade capitalista. A pesquisa tem abordagem qualitativa e é do 
tipo exploratória e com proposta de análise metodológica de natureza bibliográfica e netnográfica (constitui-se como uma relação de troca entre 
a sociedade, cultura e novas tecnologias, tendo como principal fonte documentos da Internet). Nesse contexto, no presente trabalho, a fonte 
documental principal foi o site oficial da ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não Governamental. Os resultados parciais indicaram 
que as bandeiras de luta da sociedade civil têm total afinidade com os princípios do Código de Ética do Assistente Social e em consequência 
podem fortalecer o Projeto Ético Político do Serviço Social. Observou-se que a categoria profissional deve ampliar a visibilidade do projeto de 
sociedade do Serviço Social, que pode tanto ser fortalecido pelas bandeiras de luta da sociedade civil organizada como pode fortalecer tais 
bandeiras. Conclui-se que, considerando a crise do capital e os desafios postos ao Projeto Ético-Político do Serviço Social na atualidade, o 
presente debate se constitui fecundo para a definição de estratégias coletivas que tenham como principal fundamento a luta pela manutenção e 
garantia de direitos historicamente conquistados e como telos último a busca pela emancipação humana apregoada pelo Projeto Ético-Político do 
Serviço Social.
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