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O processo de ruptura, resgatando os códigos de ética da profissão. 

Este ensaio visa, de forma sucinta, estudar sobre a questão do Serviço Social e o seu 
processo de ruptura, com o que é chamado de: “práticas conservadoras”. Processo esse, 
construído ao longo da história e de maneira mais organizada com o que ficou conhecido 
como Movimento de Reconceituação do Serviço Social. Desse modo, tem por norte os 
Códigos de Éticas da Profissão. Esses que, segundo Silva (2009), podem ser como 
instrumentos para uma ação moralizadora, restauradora e integradora, perceptível 
principalmente nos três primeiros Códigos (1947; 1965 e 1975). A referida autora, também 
considera os códigos profissionais como ferramentas para a sustentação da prática 
profissional mais crítica e voltada para os usuários e a classe proletariada, muito bem 
observado nos dois Códigos mais contemporâneos do Serviço Social, sendo eles datados 
dos anos de 1986 e 1993.  

Entende-se que o Serviço Social é uma categoria profissional, que, em sua gênese 
possui uma concepção claramente conservadora, com fortes influencias e raízes nos 
pensamentos cristãos, em especial, ligado diretamente à Igreja Católica Apostólica Romana 
(ICAR), baseando-se juntamente aos pensamentos neotomistas, travando quase que uma 
batalha entre o bem e o mal, perdurando por um longo tempo no Serviço Social brasileiro, 
resultando em uma prática profissional com características caritativas e posicionamentos 
conservadores. Os Assistentes Sociais desse período desenvolviam sua prática junto às 
diversas expressões da questão social, por vertentes conduzidas pela moral religiosa e 
positivista, o que resultava em uma naturalização, culpabilização da pobreza e do indivíduo, 
por suas condições sociais. Como afirma Yazbek, 

é por demais conhecida a relação entre a profissão e o ideário católico na gênese do 
Serviço Social brasileiro, no contexto de expansão e secularização do mundo 
capitalista. O contributo do Serviço Social, nesse momento, incidirá sobre valores e 
comportamento de seus “clientes” na perspectiva de sua integração à sociedade, ou 
melhor, nas relações sociais vigentes. (YAZBEK, 2009, p. 45)  

Outro fator a ser destacado da prática profissional nesse contexto, conservador, se dá 
da influência do Estado na atuação do Assistente Social e das imposições que conduzem há 
uma ação de controle e manutenção da ordem social, dentro, principalmente, da vertente 
positivista. Yasbek destaca e aponta da institucionalização do Serviço Social pelo Estado, 

As particularidades desse processo no Brasil evidenciam que o Serviço Social se 
institucionaliza e legitima profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo 
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Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do 
enfrentamento e regulação da Questão Social. (YAZBEK, 2009, p. 129) 

Debruçando-se nas produções do Serviço Social que traçam a sua trajetória, alcança-
se uma melhor compreensão dos fundamentos históricos e teóricos da categoria em 
questão. Com isso, possibilitou uma percepção das mudanças que o Serviço Social 
brasileiro foi traçando dentro da sua história, pois juntamente dos processos, desejos e lutas 
por mudanças da realidade, o Serviço Social, ou melhor, os profissionais e intelectuais 
dessa categoria, trabalharam para que tal profissão pudesse passar por uma ruptura das 
vertentes utilizadas, até então, baseadas (principalmente) nos conceitos cristãos e de bases 
filosóficas neotomista e positivistas. Assim, tornavam-se mantenedores da ordem social. 
Como já dito, o principal embasamento para a compreensão desse processo, se dá pelo 
estudo dos Códigos de Ética do Serviço Social. Desse modo, sendo de importância explanar 
sobre a construção e mudança no posicionamento ético da categoria do Serviço Social, 
nesse processo evolutivo da Profissão. Ficando muito claro, principalmente, ao se comparar 
trechos do primeiro Código, 1947, e o de 1986 (que já traçava uma linha de pensamento 
mais progressista e que entende o homem como ser histórico e social, ou seja, já com 
fundamentos marxistas, assumindo seu compromisso da prática junto à classe trabalhadora, 
e se reconhecendo como tal, e não, simplesmente, iluminado por um ser divino). 
Comparando-os, cita-se o Código de 1947: 

Seção I – Deveres Fundamentais: Cumprir os compromissos assumidos, 
respeitando a lei de Deus, os direitos naturais do homem, inspirando-se sempre, em 
todos seus atos profissionais, no bem comum e nos dispositivos de lei, tendo em 
mente o julgamento prestado diante do testemunho de Deus. (CÒDIGO DE ÉTICA 
DO SERVIÇO SOCIAL, 1947) 

Tal mudança de posicionamento, já referida, fica nítida na introdução do Código de 
Ética de 1986. A seguir: 

A categoria de Assistentes Sociais passa a exigir uma nova ética que reflita uma 
vontade coletiva, superando a perspectiva a-histórica e acrítica, onde os valores são 
tidos como universais e acima dos interesses de classe. A nova ética é resultado da 
inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora e consequentemente de uma 
nova visão da sociedade brasileira. Nesse sentido, a categoria através de suas 
organizações faz uma opção clara por uma prática profissional vinculada aos 
interesses desta classe. (CÒDIGO DE ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL, 1986) 

Já a demonstração de um efetivo rompimento com as práticas conservadoras, fica-se 
clara, com a elaboração do Código de Ética de 1993, onde reconhece onze princípios 
fundamentais da Ética profissional. Sobre esse rompimento e amadurecimento da profissão, 
destacam-se ainda outros pontos que nortearam o Código de 1993, que segundo Barroco 
(2009), proporcionou,  

[...] torna-lo um instrumento efetivo no processo de amadurecimento político da 
categoria, bem como, um aliado na mobilização e qualificação dos Assistentes 
Sociais diante dos enormes desafios e demandas da sociedade brasileira. Urgia 
transformá-lo num mecanismo concreto de defesa da qualidade dos serviços 
profissionais que desempenhamos. (BARROCO, 2009, p. 180) 

Ainda sobre os primeiros Códigos, se entende que os pensamentos neotomistas e 
positivistas os fundamentaram, como afirma Barroco (2010), citando Abas:  

A ética é concebida como a ciência dos princípios e das normas que se devem 
seguir para fazer o bem e evitar o mal; sua importância é afirmada em face da 
atuação profissional voltada às pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no 
desenvolvimento da própria personalidade. (ABAS apud BARROCO, 2007) 

O Código de Ética de 1965 aponta diferenças com relação ao de 1947, onde propõe 
que o Assistente Social contribua para o bem comum, não com uma visão de benevolência, 
mas já avançando para o que se entende como garantia de direitos. O que podemos 
considerar aqui como um grande avanço. Já o de 1975, segundo Barroco (2010), há um 
retrocesso, no que tange a reafirmação do conservadorismo tradicional, tendo muita 
influência da Ditadura Civil-Militar, após o golpe de Estado de 1964 e o distanciamento do 
Serviço Social de uma prática humanista, mas sim, submissa, principalmente ao Estado, 
principal empregador dos profissionais do Serviço Social. Segundo Barroco (2010), nesse 
contexto, a ação do Assistente Social é tida como uma vocação, sendo exercida por 
indivíduos de um perfil ético-moral com qualidades já esperadas, onde o Assistente Social 
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deve ser um exemplo de integridade moral, o que é concebido a partir do conservadorismo 
ético. Essa ética, dita, acaba por impor ao profissional, normas de conduta e comportamento 
durante sua atuação junto ao usuário, ou seja, nesse contexto, a ação profissional tinha por 
objetivo eliminar as desordens sociais por meio de uma intervenção moralizadora.  

No ano de 1986, com o findar da Ditadura Civil-Militar, o Código de Ética da profissão 
é reelaborado. Nesse há uma busca pela garantia de uma ética profissional voltada para a 
classe trabalhadora. Pode-se dizer que esse processo é resultante do engajamento de boa 
parte dos profissionais do Serviço Social em espaços de lutas e Movimentos Sociais. Um 
fato importante, com a elaboração do Código de 1986, são as discussões acerca do Projeto 
Ético Político do Serviço Social. O que vem afirmar a contextualização do processo de 
Reconceituação da categoria profissional do Serviço Social. Ressalta-se que em 1980 há 
um forte debate acadêmico no Serviço Social, propondo uma ruptura com o 
conservadorismo presente na constituição da profissão. Esse debate gera uma cultura que 
reconhece a pluralidade técnico-metodológica, fortalecendo a orientação marxista com 
direção para o Projeto Ético-Político Profissional. Estas orientações colocam como valor 
central os princípios de democracia, liberdade, justiça e dignidade humana, definidos e 
explicitados, hoje no Código de Ética de 1993, marco significativo para a profissão nos anos 
90. Com disso, fica entendido o fortalecimento de uma nova vertente filosófica, baseado em 
uma teoria antes não discutida no Serviço Social, a teoria social marxista. Assim, 
“abandonando” as vertentes embasadas principalmente no positivismo e no neotomismo, 
que resultava em práticas conservadoras e alienantes, tanto da categoria profissional, como 
dos usuários atendidos. A superação do Código de 1986 é concretizada no ano de 1993, 
quando um novo Código surge. Esse último representa a direção dos compromissos 
assumidos pelo Serviço Social nas últimas décadas do seu percurso histórico, observamos 
nele uma característica mais crítica à ordem econômica social estabelecida e também o 
fortalecimento pela defesa dos direitos da classe trabalhadora.  

Realizando a leitura dos Códigos de Ética da Profissão, fica perceptível também, que o 
profissional do Serviço Social passa a se reconhecer enquanto categoria de trabalho, ou 
seja, como classe trabalhadora, como sujeito histórico e ser social que, segundo Marx (apud 
Barroco, 2001), no trabalho fundamenta-se o seu conhecimento do ser enquanto ser, em 
outras palavras, o trabalho é considerado como fundamento ontológico do ser social, que 
vive e se relaciona em sociedade.  

É fundamental que o assistente social tenha clareza dos fatos e das finalidades, 
edificados com os princípios éticos construídos pela coletividade da categoria profissional a 
partir do projeto ético-político e fortalecido com justiça social, a efetivação e o cumprimento 
dos direitos humanos, para assim, poder agir dentro da Ética profissional junto ao usuário 
atendido. Nesse processo, aos profissionais, Assistentes Sociais, cabe assumir a sua 
vinculação histórica para que assim se reconheça como um trabalhador que possui 
identidade, supere a prática dita como conservadora e avance na luta pela garantia de 
direitos. 
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