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CÓDIGO DE ÉTICA DO/A ASSISTENTE SOCIAL 

26 ANOS DE LUTA E RESISTÊNCIA!

Maria Dolores Thiesen 1
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Em 13 de março de 1993, há exatos 26 anos o Conselho Federal de Serviço Social - 
CFESS, homologou em Conselho Pleno o atual Código de Ética do/a Assistente Social, 
consolidada na Resolução 273, de 13 de março de 1993. Trata-se do resultado da 

construção coletiva da categoria profissional frente à necessidade da revisão do Código de 
1986, que vinha sendo sentida nos organismos profissionais desde fins dos anos oitenta.

Em agosto de 1991 a revisão do Código entrou na agenda programática e na ordem do dia 
do I Seminário Nacional de Ética perpassando pelo VII Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais - CBAS em maio de 1992, culminando no II Seminário Nacional de Ética em novembro 
do mesmo ano.

O Código de Ética vigente consolida o movimento de ruptura com o conservadorismo, 
manifesto nos quatro últimos Códigos de Ética.

Os valores assumidos se fundamentam no compromisso com os usuários, com base na 
liberdade, democracia, cidadania, justiça, igualdade social e na defesa intransigente dos 
direitos humanos. Assume-se por tanto, o compromisso com a classe trabalhadora.

No presente tempo de aprofundamento do desmonte das políticas sociais e dos nossos 
direitos enquanto categoria profissional e classe trabalhadora, o Código de Ética aponta uma 
direção ético-política e técnica para compreendermos as expressões da questão social e nos 
conduz a elaborar respostas profissionais para nosso cotidiano (CFESS, 2018). É também 
instrumento de luta contra ondas conservadoras e reacionárias que, acompanhadas de um 
apelo tecnicista, questionam o Projeto ético-político profissional que tem como horizonte uma 
sociedade emancipada, livre de qualquer exploração.

Cabe a cada um/a de nós Assistentes Sociais internalizar a valorosa conquista da categoria, 
que se materializa na prática social através das ações profissionais cotidianas pautadas pelos 
Princípios do Código de Ética:

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida;
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V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de 
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 
gestão democrática;

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito 
à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças;

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual;

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero;

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 
princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as;

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade e condição física.

Em tempos de barbárie, o Código de Ética se mostra atualíssimo, pois demonstra 
inquietação e inconformismo diante de qualquer injustiça, violência, discriminação (CFESS, 
2018). Portanto, o CRESS 12a Região, Gestão ‘Em tempo de Luta, Defendendo Direitos 
(2017/2020) conclama os/as Assistentes Sociais a reafirmar o Projeto Ético-Político da 
categoria no cotidiano profissional, na perspectiva da Defesa Intransigente dos Direitos 
Humanos da Classe Trabalhadora!
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