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O DISCURSO ÉTICO NO AMBITO ACADEMICO  

Amanda de Oliveira Gonçalves 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as orientações Institucionais que 

formam o discurso Ético dos alunos de graduação do Serviço Social. Para isso, 

realizamos revisão bibliográfica e entrevistas e questionários. O objetivo geral é 

identificar as vozes que compõem o discurso ético de futuros Assistentes Sociais. O 

locus de análise é Volta Redonda - Rio de Janeiro. Já como objetivo específico,  

identificar a formação da consciência ética e social no discurso dos acadêmicos do 

Serviço Social. Nas análises preliminares, foi possível verificar que a ética constitui e 

delimita a comunidade acadêmica, fazendo com que os alunos e futuros profissionais 

tenham uma visão critica de aceitação ou negação do sistema moral que lhe é 

apresentado ao longo do curso. Assim, a identidade do futuro profissional e criada no 

dialógico da relação entre linguagem, sociedade e história, por diferentes vozes sociais. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do Discurso. 

Trabalharemos com a noção de identidade que no nosso caso será construída a partir da 

interação social, assim como com o Plano Pedagógico do Curso Gestão de Recursos 

Humanos e Serviço Social. 

A noção de identidade na análise de discurso é orientada pela relação existente entre 

linguagem e história. Desse modo, o indivíduo está sujeito à língua e à história. Um 

indivíduo que fala na posição de Gestor de Recursos Humanos ou Assistente Social, por 

exemplo, deriva o sentido de suas palavras da relação que elas mantêm com a formação 

discursiva em que as inscreve. Quando determina orientações aos colaboradores, ele o 

faz da posição que ocupa na empresa e com base na memória acadêmica adquirida ao 

longo do curso. Sendo assim, o sujeito está submetido ao que pode ser dito da posição 

que ocupa na sociedade (cf. Brandão 2010).  

As necessidades do mercado atual determinam que a formação discursiva acadêmica 

instrua os profissionais de cada área a seguir a cultura social do mercado de trabalho 

atual e os oriente sobre sua postura no que diz respeito ao papel que desempenhará em 

uma organização. Essa mesma orientação determina que assumam uma postura 

generalizante. Competências como: a capacidade de aplicar e mobilizar um conjunto de 
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conhecimentos, atitudes e habilidades face às múltiplas tarefas a realizar. Faz parte 

dessa competência, promover uma educação em que se trabalhe a sensibilização, a 

consciência da dignidade humana (cf, Lopes & Macedo, 2006).  

É importante observar que a LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º, orienta 

que a Educação no Ensino Superior tenha por finalidade: II - formar diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; VI - estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

O presente projeto que tem como proposta analisar as marcas da polifonia no discurso ético 

desenvolvido ao longo do curso de graduação nos alunos do Centro Universitário Geraldo 

Di Biase.  

2.OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral identificar as vozes que compõem o discurso ético 

de futuros Assistentes Sociais. O locus de análise será Volta Redonda - Rio de Janeiro. 

Como objetivo específico, identificar a formação da consciência ética e social no 

discurso dos acadêmicos do Serviço Social.  

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, trabalharemos com  metodologia quantitativa e 

qualitativa. Na sequência, implementaremos análise dos dados com o objetivo de traçar 

o perfil do entrevistado e do ambiente ao qual está inserido a fim de entender melhor os 

aspectos histórico-sociais que coatuam na construção da identidade e ideologia, no 

nosso caso específico alunos que estejam realizando curso Universitário na Região de 

Volta Redonda. O instrumento ou a ferramenta de pesquisa utilizada será composto, 

também, de perguntas fechadas. A coleta de dados para a pesquisa se realizará também: 

em bibliografia pertinente ao tema;  reportagens divulgadas pela mídia. 

DESENVOLVIMENTO 

A CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO ÉTICO 

  

 A palavra ética tem sido um tema abordado nas mais diversas áreas da sociedade: na 

administração, na política, nas profissões liberais, na docência, na pesquisa, nas 

discussões ambientais, na religião dentre outras.  

Haveria na teoria ética uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias e valores que 

constituem a consciência do homem e de toda a sociedade. 

Segundo Barroco (   ), as ideologias se originam de elaborações teóricas em prol de 

determinado valor, que julgam ser certo ou não. No âmbito da moral, a ideologia se 
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transforma em uma meta para o individuo, valores e normas que representam um modo 

de ser dominante que devem ser assimilados através de hábitos para se tornarem 

deveres, mas além de se aplicar todos é preciso que todos aceitem esse sistema moral 

que lhe é imposto. “Os valores morais adquirem uma forma própria e distinta, expressa 

por direitos e deveres fundamentais de natureza constitucional. ( Simões, 1990)” Esses 

valores são estimulados pelas  Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação. Entre as 

competências estimuladas estão a que aborda os princípios da ética democrática: 

responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito 

mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade. Valores que determinam 

o que cada uma das partes delimita como deveres e responsabilidades do outro. Produto, 

talvez, de um contrato dialógico criado na relação entre linguagem, sociedade e história. 

Um discurso criado por diferentes vozes sociais. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A noção de identidade na análise de discurso é orientada pela relação existente entre 

linguagem e história. Os valores éticos e morais implementados ao longo da graduação desenvolvem 

no futuro profissional a capacidade de ser crítico de aceitação ou negação do sistema moral que 

lhe é apresentado ao longo do curso. Acima de tudo, desenvolve competências do que é 

responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito 

mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade. Valores que determinam 

o que cada uma das partes delimita como deveres e responsabilidades do outro. Assim, a 

identidade criada é o resultado do contrato dialógico moldado na relação entre 

linguagem, sociedade e história. Um discurso criado por diferentes vozes sociais. 
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