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QUAL É A ORIENTAÇÃO POLÍTICA DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO? 

Evaristo Colmán 

RESUMO: Com este escrito pretende-se iniciar a caracterização política do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social brasileiro tendo como referências os 

Princípios do Código de Ética e alguns artigos formulados por defensores 

desse projeto. Conclui-se, preliminarmente, que este projeto é reformista, 

liberal e funcional ao regime capitalista. 
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ABSTRACT: With this paper we intend to initiate the political characterization of the 

Brazilian Social Work’s Ethical-Political Project having as references the 

principles of the Code of Ethics and a few articles elaborated by defenders of 

this project. It is concluded, preliminarily, that this project is reformist, liberal 

and functional to the capitalist regime 
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O consenso que o Projeto Ético-Político conquistou entre os assistentes sociais que 

participam dos eventos organizados pelas suas vanguardas (CBASS, ENPESS e outras 

atividades acadêmicas), pode induzir ao erro de considerar o seu conteúdo como algo muito 

bem conhecido. Contudo, basta examinar a literatura especializada ou consultar com os 

profissionais “da prática” para constatar a enorme distância entre essa suposição e a 

realidade. 

Dado o fato de este projeto ocupar um espaço crescente na constituição do perfil 

profissional1, ressalta a precariedade da sua fundamentação, presumindo não ser um 

axioma – algo que não precisa ser demonstrado – nem um dogma – algo que não pode ser 

demonstrado. Daí a convicção da importância de caracterizar a verdadeira orientação 

política dele.  

                                                             
1 “O que precisa ser tornado expressamente claro e nítido é que a temática da ética profissional não é um 

aspecto secundário ou pontual da vida dos assistentes sociais, limitado à formal construção e cumprimento 
de um Código – o que tem que se tornar consensual é a ideia-chave de que a problematização ética é no 
Serviço Social, um constituinte irrecorrível do perfil profissional” (NETTO apud BONETTI, 2000, págs. 10-11) 
[destaques nossos]. 



www.ts.ucr.ac.cr   2 

 

Aqui, do que se trata é de determinar a sua orientação teórico-política e não da 

legitimidade de haver um projeto2. Enfatizamos a orientação política porque seu uso tem se 

limitado a consagrar a hegemonia de uma dada orientação política nos fóruns da profissão. 

O acréscimo do “ético” cumpre uma função legitimadora do projeto político, que ganha um 

adjetivo carregado de transcendência, ao contrário da necessariamente relativa e 

interessada categoria “política”. Indiretamente também se escora na legalidade do Código 

de Ética para reforçar a sua normatividade, ou seja, é o projeto que afeta compulsoriamente 

a todos os assistentes sociais. 

Entretanto, é necessário precisar, que neste espaço só é possível uma abordagem 

inicial do tema, o que será realizado mediante o exame dos Princípios explicitados no 

preâmbulo do nosso Código de Ética e dos artigos: “A Construção do Projeto Ético-Político 

do Serviço Social” de José Paulo Netto e “Notas sobre o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social” de Marcelo Braz de Moraes dos Reis. 

1. “PROJETOS SOCIETÁRIOS” E REFERÊNCIAS À LUTA DE CLASSES 

Talvez o texto explicativo do Projeto Ético-Político mais conhecido em nosso meio 

seja o artigo do Professor José Paulo Netto “A Construção do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social”. Neste, o autor localizou o Projeto Ético-Político no âmbito daquilo que ele 

denomina de “projetos societários”. 

Interessa-nos tão somente um tipo de projeto coletivo, que designamos como 
projetos societários. Trata -se daqueles projetos que apresentam uma imagem de 
sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e 
que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la (NETTO, 
1999, pág. 2). 

Acrescenta ainda que, “... em sociedades como a nossa os projetos societários são, 

necessária e simultaneamente, projetos de classe” e que “Por isto mesmo, nos projetos 

societários há necessariamente uma dimensão política, que envolve relações de poder” 

(NETTO, 1999, págs. 2 e 3) [sublinhado nosso].  

Na mesma linha Marcelo Braz de Moraes dos Reis aponta nas suas “Notas sobre o 

Projeto Ético -Político do Serviço Social”  

Os projetos societários podem ser, em linhas gerais, transformadores ou 
conservadores. Entre os transformadores há várias posições que têm a ver com as 
formas (as táticas e as estratégias) de transformação social. Assim, temos um 
pressuposto fundante do projeto ético-político: a sua relação ineliminável com os 

                                                             
2 Em outro trabalho já expusemos as razões pelas que discordamos da ideia da existência de apenas um projeto 

para a totalidade dos assistentes sociais. 
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projetos de transformação ou de conservação da ordem social. Dessa forma, nosso 
projeto filia-se a um ou ao outro projeto de sociedade não se confundindo com ele 
(MORAES DOS REIS, 2010, pág. 2). 

Para concluir categoricamente afirmando que “não há dúvidas de que o projeto ético-

político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da 

realidade” (MORAES DOS REIS, 2010, pág. 2). 

O que José Paulo Netto define como projetos de classes, Braz de Moraes os 

classifica como de “transformação ou conservação” e ambos se alinham entre aqueles que 

entendem que o “Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da 

sociedade”. 

A terminologia de “transformação/conservação” é suficientemente imprecisa e 

elástica podendo ser apropriada facilmente pela sociologia, pela “politicologia” ou pelo 

jornalismo diário da imprensa burguesa sem grandes dramas nem rigores teóricos. Em 

síntese, podem se apropriar dele autores dos mais diversos quadrantes políticos e teóricos. 

O que já não se pode fazer com os “projetos de classes”, pois, no capitalismo, 

somente duas classes sociais podem ser portadoras de “projetos”: a burguesia e o 

proletariado3. E é evidente que da perspectiva defendida por José Paulo Netto e pelas 

vanguardas profissionais alinhadas por detrás do Projeto Ético-Político, ninguém até hoje se 

colocou do lado do “projeto societário” da burguesia. Sobraria, por exclusão, desse modo, 

que todo rodeio feito com os “projetos societários” serve para vincular o projeto ético-político 

do serviço social brasileiro ao “projeto societário” do proletariado. 

Dizemos, contudo, “por exclusão”, pois isso não é explicitado por ninguém, mas, o 

tratamento deliberadamente ambíguo desta questão tem permitido a sua interpretação por 

parte de alguns como sendo um projeto ético-político marxista até. 

Mas, não é isso que José Paulo Netto entende. Quer dizer, ao se referir ao “projeto 

societário” das classes sociais no capitalismo ele não se posiciona pelo “projeto” do 
                                                             
3 Isto se deve ao fato destas serem as classes sociais típicas do capitalismo. Elas só existem no capitalismo e a sua relação 

recíproca é a que explica a dinâmica de existência e funcionamento do capitalismo: mais-valia, etc. As outras classes 
herdadas do passado são classes em transição, quer dizer, tendem a desaparecer a medida que se generalizam as 
relações capitalistas. Marx e Engels afirmaram no Manifesto do Partido Comunista: “De todas as classes que hoje se 
opõem à burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionaria. As outras classes degeneram e 
perecem com o desenvolvimento da grande indústria; o proletariado, pelo contrario, é o seu produto mais autêntico. As 
camadas médias – pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses – combatem a burguesia 
porque esta compromete sua existência como camadas médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras; mais 
ainda, são reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Quando se tornam revolucionárias, isto se 
dá em consequência de sua iminente passagem para o proletariado; não defendem então seus interesses atuais, mas 
seus interesses futuros; abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proletariado”. (MARX e ENGELS. 
Manifesto do Partido Comunista, 2010, pág. 49).  
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proletariado como poderíamos esperar. Pouco abaixo, no mesmo texto ele mesmo 

esclarece que: 

os projetos societários que respondem aos interesses das classes trabalhadoras e 
subalternas sempre dispõem de condições menos favoráveis para enfrentar os 
projetos das classes proprietárias e politicamente dominantes  (NETTO, 1999, pág. 
3). 

Em flagrante oposição à “tradição marxista” como ele costuma denominar o 

marxismo, ele identifica agora projetos (em plural) não mais do proletariado, mas, “das 

classes trabalhadoras” ou, ainda, “subalternas”. Como não define quais são essas classes 

trabalhadoras além da classe operária, podemos aí incluir as que queiramos: o 

campesinato, a pequena-burguesia, os artesãos, etc. 

A operação de substituir o proletariado pelas “classes trabalhadoras” ou 

“subalternas” é um procedimento que carateriza o velho e o novo reformismo. Esta corrente 

política surgiu a fins do século XIX no seio da socialdemocracia alemã e na Segunda 

Internacional; alimentou a perspectiva menchevique que se limitava a defender apenas uma 

revolução burguesa capitaneada pela burguesia no processo revolucionário russo antes de 

outubro 1917; se reciclou no período estalinista com a teoria do socialismo em só país, e 

reaparece na reivindicação de todo quanto projeto de “terceiras vias”, governos 

“democrático-populares” e assemelhados são postulados hodiernamente. 

A finalidade do reformismo é a de negar a vigência da revolução e ditadura do 

proletariado como a via necessária de se chegar ao comunismo4. Mas como toda corrente 

revisionista não pode surgir em aberta oposição à ortodoxia senão como sua “correção” ou 

atualização, este se nos apresenta com a roupagem do mais genuíno marxismo. Foi neste 

caldo de cultivo que se desenvolveram as mais diversas “interpretações” das idéias de Marx, 

dentre elas a de que o proletariado não seria mais a classe revolucionária e a de que o 

horizonte da classe operária (ou trabalhadora) não seria mais a sua ditadura revolucionária 

como afirmava Marx, senão a democracia (burguesa) política, etc. Da boca pra fora o 

reformismo não abandonaria o projeto socialista, mas diverge da interpretação marxista 

quanto à necessidade da revolução para conquista-lo. Postula, em síntese, que é possível 

                                                             
4 Conforme Marx, em Carta a Joseph Weydemeyer, de 5 de março de 1852: “Mucho antes que yo los historiadores 

burgueses habían descrito el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y los economistas burgueses la anatomía 
económica de las clases. Lo nuevo que aporté fue demostrar: 1) que la existencia de las clases está vinculada únicamente 
a fases particulares, históricas, del desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce necesariamente a la 
dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura solo constituye la transición a la abolición de todas las clases y a 
una sociedad sin clase” (MARX apud CORRESPONDENCIA, 1973, pág. 55). “Entre a sociedade capitalista e a sociedade 
comunista medeia o período da transformação revolucionária da primeira na segunda. A este período corresponde 
também um período político de transição, cujo Estado não pode ser outro senão a ditadura revolucionária do 
proletariado”. (MARX, Crítica ao Programa de Gotha IN Obras Escolhidas, s/d). 
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se chegar ao socialismo e ao comunismo pela via pacífica, mediante métodos democráticos 

e não mediante métodos revolucionários. 

O peso do reformismo em nossa categoria pode ser aferido pela influência do Partido 

dos Trabalhadores nela, conforme foi constatado por José Paulo Netto em recente artigo 

publicado em comemoração aos 30 anos do Congresso da Virada. 

Também é inconteste que a saudável “politização” de que o III Congresso foi 
expressão e que, a partir dele e engrenada à mobilização social que na primeira 
metade dos anos 1980 levou à derrota do regime ditatorial, foi amplamente difundida 
entre os assistentes sociais traduziu-se numa “partidarização” – a quase totalidade 
da vanguarda ou aderiu formalmente ao recém-nascido Partido dos Trabalhadores – 
PT ou seguiu suas orientações (NETTO, 2009). 

O Partido dos Trabalhadores, na história recente do Brasil é o partido que melhor 

encarna o reformismo herdado do estalinismo, tendo formulado antes de chegar ao governo 

a estratégia do governo democrático e popular, uma aliança entre os “trabalhadores” e 

setores da burguesia nacional. 

De modo que a influência reformista no Projeto Ético-Político do serviço social 

brasileiro decorre também desta “partidarização” apontada pelo Professor José Paulo Netto 

da quase totalidade de sua vanguarda. 

2. A “ESTRUTURA BÁSICA” DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO 

A caraterização da orientação política do Projeto Ético-Político deve ser iniciada pela 

identificação dos princípios explicitados no preâmbulo do Código de Ética dos Assistentes 

Sociais e que o próprio Professor José Paulo Netto sintetiza de um modo muito preciso para 

o nosso propósito: 

Esquematicamente, este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade 
como valor central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 
escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, este 
projeto profissional se vincula a um projeto societário que propõe a construção de 
uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero. A 
partir destas opções que o fundamentam, tal projeto afirma a defesa intransigente 
dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos, contemplando 
positivamente o pluralismo, tanto na sociedade como no exercício profissional. 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a favor da 
equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a 
serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação da 
cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 
sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto se declara 
radicalmente democrático – considerada a democratização como socialização da 
participação política e socialização da riqueza socialmente produzida. (NETTO, 
1999, pág. 21-22) 
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A postulação da democracia, da cidadania, da equidade, da justiça social e dos 

direitos humanos ilustra com clareza a limitação do Projeto Ético-Político ao âmbito do 

regime burguês, aos marcos do capitalismo como seu horizonte.  

A democracia é apenas uma das formas que a burguesia utiliza para manter a sua 

dominação de classe. Como o destaca Lênin em “O Estado e a Revolução”: 

Não só o Estado antigo e o Estado feudal eram órgãos de exploração dos escravos 
e dos servos, como também: O Estado representativo moderno é um instrumento de 
exploração do trabalho assalariado pelo capital (LENIN, 2007, pág. 30).  

A onipotência da "riqueza" é tanto melhor assegurada numa república democrática 
quanto não está sujeita a uma crosta acanhada do capitalismo. A república 
democrática é a melhor crosta possível do capitalismo (LENIN, 2007, pág. 31) 
[destaque nosso] 

E citando a conhecida obra de Frederico Engels “A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado”, Lênin acrescentava ainda: 

É preciso notar ainda, que Engels definiu o sufrágio universal de uma forma 
categórica: um instrumento de dominação da burguesia. O sufrágio universal, diz 
ele, considerando, manifestamente, a longa experiência da social-democracia 
alemã, é o indício da maturidade da classe operária. Nunca mais pode dar e nunca 
dará nada no Estado atual. 

Os democratas pequeno-burgueses, do gênero dos nossos socialistas-
revolucionários e mencheviques, e os seus irmãos, os social-patriotas e oportunistas 
da Europa ocidental, esperam, precisamente, "mais alguma coisa" do sufrágio 
universal. Partilham e fazem o povo partilhar da falsa concepção de que o sufrágio 
universal, "no Estado atual", é capaz de manifestar verdadeiramente e impor a 
vontade da maioria dos trabalhadores (LENIN, 2007, pag.32) [destaque nosso]. 

O que se e aplica à democracia se aplica aos outros santos preceitos liberais como a 

cidadania e os direitos humanos, cuja vigência pressupõem a manutenção da ordem 

burguesa.  

E não muda esta caraterização com a referência a um fluido “projeto societário que 

propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia 

e gênero”, pois que nova “ordem social” seria esta que sequer tem a propriedade de dizer o 

seu nome? Seria o comunismo que Marx, Engels, Lênin, Trotski, Rosa Luxemburgo e todos 

os revolucionários autênticos defenderam? Ao invés de precisar, que se trata do 

comunismo, o que se segue complica mais ainda, ao incluir na mesma linha a referência 

demagógica da dominação de “etnia e gênero” no mesmo plano de importância da opressão 

de classe.  

Mas, onde melhor se mostra a verdadeira orientação política do Projeto Ético -Político 

é no primeiro princípio do preâmbulo.  
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Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 
(RESOLUÇÃO CFESS No 273/93 apud BONETTI, 2000, pág. 217). 

A postulação da liberdade, no âmbito do capitalismo é expressão da ideologia liberal. 

A única “liberdade” que interessa neste regime social é a liberdade da propriedade privada. 

Só o proprietário privado tem alguma liberdade, cidadania, direito humano etc. Como aponta 

Roman Rosdolsky: 

Também se encontra ali o raciocínio de que a liberação dos homens em relação aos 
constrangimentos feudais e outros, realizada pelo capitalismo, produz uma liberdade 
aparente. A liberdade plena, o “desenvolvimento original e livre dos 
indivíduos”, só poderia converter-se em realidade no comunismo. Podemos ler 
em A ideologia alemã: “Sob o domínio da burguesia, os homens são idealmente 
mais livres que antes, pois suas condições de vida lhes são fortuitas; na realidade, 
porém, são menos livres, pois estão mais submetidos à coerção das coisas.” 
(ROSDOLSKY, 2001, pag. 350). 

Daí que a postulação da liberdade como primeiro princípio, além de embelezar o 

regime capitalista que ganha o atributo de permitir a “liberdade” expõe uma concepção 

deveras liberal. E não se melhora esta escolha com a referência aos “indivíduos sociais”, 

pois esta palavrinha assim construída é sinônimo de pessoa, ao contrário da expressão 

indivíduo social (em singular) utilizada por Marx para denotar o “corpo social”, ou seja, a 

sociedade simplesmente, mas não para significar a pessoa, ou individuo. De acordo com 

Roldosky: 

Nessa transformação, o que aparece como pilar fundamental da produção e da 
riqueza não são nem o trabalho imediato executado pelo homem nem o tempo que 
este trabalha, mas sim sua força produtiva geral, sua compreensão da natureza e 
seu domínio sobre ela graças à sua existência como corpo social; em uma 
palavra, o desenvolvimento do indivíduo social (ROSDOLSKY, 2001, pág. 354) 
[destaque nosso]. 

No mesmo parágrafo Rosdolsky menciona outra expressão de Marx acerca do 

“indivíduo”: 

Trata-se agora de desenvolver livremente as individualidades, e não de reduzir o 
tempo de trabalho necessário, tendo em vista criar mais-trabalho; a redução do 
trabalho necessário da sociedade a um mínimo passa a corresponder à formação 
artística, científica etc., dos indivíduos graças ao tempo que se tornou livre e aos 
meios criados para todos” (ROSDOLSKY, 2001, pág. 355) [destaque nosso]. 

Distinguindo-se claramente entre indivíduo social (corpo social ou sociedade) e 

indivíduos (pessoas) não há como não concluir que o texto dos Princípios é uma postulação 

liberal. 
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Finalmente vale destacar ainda a referência à justiça social. Este postulado tem uma 

longa trajetória vinculada às origens da profissão no âmbito da ação católica. Conforme 

destaca Alapanian: 

Os dois primeiros cursos de Serviço Social (São Paulo, 1936, e Rio de Janeiro, 
1937) constituíram-se inicialmente como cursos de aprofundamento da Doutrina 
Social da Igreja. Como parte da intelectualidade católica, esses primeiros agentes 
assumiram a justiça social e o modelo da democracia cristã como um postulado 
ético necessário ao equilíbrio da sociedade, totalmente compatível com o 
pensamento liberal capitalista (ALAPANIAN, 2008, pág. 65). 

Como se vê, este postulado inscrito nos “princípios” de nosso Código de Ética, – 

documento que embasa o Projeto Ético-Político (PEP) do Serviço Social brasileiro – é filiado 

à igreja católica, sujeito por excelência daquilo que os partidários do PEP costumam 

designar como “conservadorismo”, ideologia que se propõem exo rcizar precisamente 

afirmando o projeto deles. 

De resto, a crítica ao conservadorismo tem nas formulações dos defensores do PEP 

a função de designar um passado tenebroso em cuja superação estaríamos todos os 

assistentes socais igualmente comprometidos e diante do qual este projeto adquire a sua 

legitimidade. Em síntese, o PEP é legítimo porque significa a superação do 

conservadorismo.  

Mas, deixando de lado a retórica anti-conservadora, é evidente que, embora o PEP 

seja hegemônico no âmbito das vanguardas profissionais, isso não impediu que segmentos 

consideráveis da nossa categoria aderissem às políticas assistencialistas e demagógicas do 

governo Lula e mais do que isso, permitissem uma quase dissolução do Serviço Social na 

assistência social. Ou seja, tendo o PEP como bandeira, o serviço social tem servido 

perfeitamente às políticas anti-operárias do Estado burguês brasileiro.  

3. CONCLUINDO 

A caraterização política do Projeto Ético -Político é certamente uma tarefa a ser 

realizada mediante um esforço coletivo e num processo político de democratização das 

estruturas hegemonizadas pelas atuais vanguardas profissionais. Contudo, é necessário 

iniciar essa tarefa por algum ponto, nem que seja enunciando a sua urgência. 

Num momento anterior havíamos tentado instalar o questionamento à legitimidade 

de se pensar num único projeto político para uma categoria profissional diversa e 

necessariamente plural. Todavia, isso não é suficiente. Há que se avançar determinando a 
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orientação política do projeto hegemônico, pois, somente assim será possível compreender 

todas as implicações dessa hegemonia. 

Sumariamente parece possível afirmar algumas coisas: 

O Projeto Ético -Político do Serviço Social brasileiro, conforme o definem seus 

postulantes, é um projeto político reformista, quer dizer, que se move nos marcos do regime 

capitalista e defende o seu “aperfeiçoamento” mediante a defesa da democracia, cidadania, 

direitos humanos, justiça social, etc. 

É também um projeto liberal. 

Nessas condições toda a carga contra o “conservadorismo” do passado, com quem a 

reconceitualização teria rompido, de pouco adianta, pois a orientação hoje predominante é 

tão funcional ao regime capitalista como o foi o criticado conservadorismo no passado. 
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