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PREFÁCIO

Nos últimos anos, o sigilo profissional emergiu como tema de 
debate nacional no Serviço Social. Este processo propiciou a sociali-
zação de denúncias sobre as condições de trabalho que envolvem o 
sigilo, desvelando o significado da necessidade desta discussão: não se 
trata de questionar o sigilo profissional — um dos deveres e direitos 
mais consistentes do compromisso profissional com os usuários e com 
as prerrogativas éticas da profissão —, trata-se de buscar estratégias 
para o enfrentamento de situações cotidianas que, na atual conjuntura, 
incidem sobre a quebra do sigilo.

Desse modo, na raiz da discussão sobre o sigilo encontram-se as 
condições de trabalho profissional e as formas neoconservadoras de en-
frentamento das expressões da questão social por parte do Estado e das 
instituições, no cenário brasileiro de desmonte neoliberal dos direitos 
sociais e de implementação de políticas punitivas e criminalizatórias.

Várias situações têm despertado conflitos éticos em função de 
pressões institucionais para que o/a assistente social rompa com o 
sigilo ou execute tarefas policialescas e de responsabilidade da justiça, 
como oferecer provas a respeito dos usuários através de depoimentos 
e práticas de mediação; fazer denúncias e elaborar relatórios sobre os 
usuários, dando detalhes de sua vida pessoal; entregar prontuários à 
justiça, entre outros.

Estas e outras situações limitam e entravam a realização da ética 
profissional, demandando a criação de estratégias de resistência e de 
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enfrentamento político, o que supõe organização coletiva e capacita-
ção teórica.

Este livro que apresento trata da questão do sigilo de forma 
competente e acessível. Valendo-se de uma perspectiva histórica, a 
autora situa o tema no interior da ética e das particularidades da éti-
ca profissional, em sua relação com os princípios da liberdade e dos 
direitos humanos, tratados como construções históricas, apontando 
seus limites e possibilidades na sociedade burguesa.

A abordagem do sigilo, fugindo de uma caracterização formal, 
discute a sua inserção na sociedade, nas legislações brasileiras, apre-
sentando as previsões acerca da quebra de sigilo em diversas leis 
que tratam dos direitos sociais. Referido às profissões, o sigilo é tra-
tado como parte da ética profissional, indicando-se o seu significado 
histórico, a partir das normativas de profissões como a medicina, a 
psicologia, a enfermagem, o direito etc., para se aproximar do Serviço 
Social. Discute, então, as formas de sigilo constitutivas dos Códigos de 
Ética do Serviço Social, debatendo suas especificidades e vinculando 
o sigilo às regulamentações profissionais e aos pareceres jurídicos 
emitidos pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).

Para discutir as determinações históricas que incidem sobre a 
questão do sigilo atualmente, a autora realiza uma análise de con-
juntura, destacando alguns dos entraves à garantia ética do sigilo 
profissional: as condições de trabalho, as relações institucionais; a 
relação com o Sistema de Justiça, entre outros.

Foi realizada uma pesquisa, com quatorze entrevistas com assis-
tentes sociais de diversas instituições públicas e programas do Estado 
de São Paulo, cujos dados revelam inúmeras questões relevantes para 
o entendimento do exercício profissional cotidiano em sua relação com 
as condições favorecedoras ou não de objetivação do sigilo profissio-
nal. Este estudo mostra que existe uma tensão permanente entre a 
intencionalidade profissional dirigida à materialização dos princípios 
e valores da ética profissional e as condições objetivas dadas pela rea-
lidade adversa da conjuntura, das instituições e do conservadorismo 
de parcela da profissão.
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Mas isso não significa a impossibilidade absoluta de materia-
lização do sigilo e do Código de Ética. As tensões estão presentes 
na totalidade social e revelam-se especialmente para os sujeitos que 
pretendem enfrentá-las com a consciência do lugar que ocupam na 
luta de classes e nas disputas ideológicas entre projetos sociais e 
profissionais que se apresentam sob a forma de tensões e conflitos.

Penso que, ao trazer uma discussão fundamentada e crítica, 
mas ao mesmo tempo propositiva sobre a questão do sigilo, de suas 
determinações e seus desdobramentos, este livro contribui para a 
compreensão dos limites, mas também das possibilidades de enfren-
tamento das adversidades cotidianas vividas profissionalmente.

A leitura deste livro instiga a reflexões que ultrapassam a questão 
do sigilo. Me fez pensar que — do conjunto dos valores do Código 
de Ética —, o sigilo não é o único valor desafiado pela atual conjun-
tura. Não seria o momento de elegermos a democracia como tema 
emergente?

Lucia Barroco1

1. Assistente social, Professora de Ética e Serviço Social, Coordenadora do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos (NEPEDH) na PG em Serviço Social da PUC/
SP. Autora de Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 8. ed., 5. reimpr. São Paulo: Cortez, 
2017; Ética: fundamentos sócio-históricos. 3. ed., 6. reimpr. São Paulo: Cortez, 2018; Código de Ética 
comentado dos/as assistentes sociais (com Terra, Sylvia H.). 1. ed., 10. reimpr. São Paulo: Cortez, 2017. 
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APRESENTAÇÃO

A desvalorização do mundo humano aumenta em
proporção direta com a valorização do mundo das coisas.

Karl Marx

A discussão da ética profissional do/a assistente social e dos 
direitos humanos com centralidade no sigilo é relativamente recente 
no Serviço Social. Tal ênfase justifica-se, especialmente neste momen-
to da profissão, pelo alargamento da complexidade da realidade em 
que está envolvido o trabalho profissional, em função da regressão 
de direitos e do aprofundamento do conservadorismo, resultantes 
da crise estrutural cíclica do capitalismo e das suas reverberações na 
conjuntura, o que tem acarretado a agudização da limitação da reali-
zação dos direitos humanos e a ampliação dos dilemas ético-políticos 
no exercício da profissão, os mais variados.

A complexidade da realidade em que o Serviço Social é enredado 
sempre foi uma das marcas a compor a história da profissão e tem 
se acentuado diante de novas exigências, como expressão, de forma 
mais marcante, das reconfigurações na sociedade e na profissão, o 
que tem gerado o aumento das precarizações político-econômicas 
(sobretudo no período pós-golpe de 2016) de várias ordens, com re-
batimentos imediatos no mundo do trabalho e no fazer profissional 
do/a assistente social.
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A proposta do presente estudo é abordar o sigilo profissional, com-
preendo-o como parte constituinte da ética profissional e dos direitos 
humanos, com enfoque em algumas direções. No capítulo inicial, na 
dimensão normativo-disciplinadora: a previsão nas legislações gerais; 
como está previsto em determinadas profissões; as normatizações no 
Serviço Social: abordando o tratamento nos Códigos de Ética anterio-
res e, com mais detalhes, as informações do atual Código, além das 
normativas internas do Serviço Social.

No segundo capítulo, serão apresentadas situações que, em 
decorrência dos retrocessos atuais, afetam a realidade em geral e se 
expressam nas relações de trabalho, atingindo os profissionais no coti-
diano profissional. Será dado enfoque às demandas que se vinculam às 
prerrogativas dos profissionais e aos direitos dos usuários, resultando 
em situações desafiadoras à preservação do sigilo, como condições 
inadequadas de trabalho, a relação autonomia e qualificação/com-
petência profissional, interferências e determinações institucionais e 
provenientes de instituições externas, entre outros dados relevantes 
ligados ao tema, com indicação de saídas possíveis.

No terceiro capítulo, serão expostas situações concretas relacio-
nadas ao sigilo, vivenciadas por algumas profissionais (que foram 
entrevistadas para o estudo), com o intuito de observarmos que a 
realidade exige reflexão no empenho de ações na direção crítica, o 
que aqui significa a defesa dos direitos dos usuários e, por suposto, 
dos direitos humanos.

O afunilamento do conteúdo com a exposição de experiências 
críticas vividas, refletidas e, por vezes, repensadas, cimentadas com 
os fundamentos teóricos do processo de formação/trabalho profis-
sional, é tributado à nossa crença de que “é caminhando que se faz 
o caminho” (música “Enquanto houver sol”, letra de Sérgio Britto, 
cantada pela banda Titãs).

A análise da conduta das profissionais entrevistadas, na direção 
da realização dos direitos humanos, nas condições possibilitadas (e 
conquistadas) em cada contexto, parte do pressuposto da concepção 
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de direitos humanos que suplanta o restrito entendimento, como é 
mais comum a sua apreensão, às questões do Sistema de Justiça, ou 
seja, direitos humanos não são só a defesa de pessoas encarceradas e 
contra a tortura e situações congêneres.

Nossa perspectiva de direitos humanos abarca, para além do 
formalismo das garantias liberais constitucionais, o acesso universal 
às políticas sociais, à imensa gama de possibilidades de manifestação 
cultural, à educação presencial e gratuita, à promoção de políticas de 
combate a todas as condutas opressivas: raça, identidade de gênero, 
etnia, orientação sexual etc., políticas de drogas, de respeito à auto-
nomia das mulheres em relação ao próprio corpo; direitos que devem 
ser efetivados com qualidade e sob o princípio da laicidade.

Reivindicamos a substância dos direitos humanos no arco do 
mais básico dos direitos, a alimentação sustentável, o direito a dis-
ponibilizarmos do tempo livre como nos aprouver, como nos inspira 
o ilustre teórico e crítico literário Antonio Candido (2006):

Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização 
ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamim Franklin, “tempo é 
dinheiro”. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo 
é o tecido da nossa vida, é esse minuto que está passando. Daqui a 
10 minutos eu estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais 
próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo 
pertence a meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser 
amado por ela. Para conviver com meus amigos, para ler Machado 
de Assis. Isso é o tempo. E justamente a luta pela instrução do traba-
lhador é a luta pela conquista do tempo como universo de realização 
própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do 
tempo: “Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me hu-
manize”. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade de 
nossa vida humanizada1.

1. Texto “Antonio Candido inaugura biblioteca do MST e fala da força da instrução”, In 
Blog Os Víveres: http://osviveres.blogspot.com/2006/?m=0. Acesso em: 20 ago. 2018.
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O tempo, hoje, é o mais disputado dos bens, por isso consiste 
em um dos direitos mais preciosos da classe trabalhadora, que se 
vê obrigada a vendê-lo cada vez mais intensamente, para garantir a 
sobrevivência.

No percurso de desvelamento das situações vivenciadas pelas 
profissionais entrevistadas, destacamos as alternativas apontadas aos 
dilemas éticos. O “chão de fábrica” em que estão inseridas também 
envolve, mesmo se tratando de pessoas com perfis mais críticos, rea-
lidades com dificuldades de várias naturezas, como condições inade-
quadas de trabalho, ingerência de gestores e chefias na condução das 
ações, conflitos entre técnicos, hierarquização de saberes, ocasionando 
inúmeros desafios.

O cenário regressivo que temos vivenciado apresenta desdobra-
mentos no cotidiano da classe trabalhadora. Sejam sujeitos portado-
res de uma postura individualizada ou com engajamento político, 
a angustiante conjuntura de contrarreformas nos direitos sociais e 
trabalhistas atinge a todos. O que diferirá são os posicionamentos e 
os enfrentamentos políticos que cada um, com as estratégias adotadas 
a cada contexto, empreenderá — “cada um”, tratando-se de atores 
críticos, presume-se a construção de ações com acento predominan-
temente nas articulações coletivas.

Daí que as respostas obtidas, em geral, como pudemos aferir da 
fala dos sujeitos entrevistados, marcadas pelo envolvimento com a 
defesa dos direitos dos usuários, tende a conferir resultados positivos, 
se não em todas as situações, ao menos como acúmulo crítico de leitura 
da realidade e das possibilidades de superação de práticas coercitivas.

O caminho percorrido na nossa trajetória intelectual, em relação 
à ética profissional, envolve uma pesquisa sobre as denúncias das 
condutas éticas de assistentes sociais recebidas no Conselho Regional 
de Serviço Social de São Paulo (Cress-SP)2. A sua relevância consistiu, 

2. Dissertação de mestrado (mimeo): A atuação do Conselho Regional de Serviço Social de São 
Paulo em relação às denúncias éticas: 1993 a 2000 (PUC/SP, 2004).
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entre outros, em historicizar os instrumentos normativos da catego-
ria e exemplificar condutas incoerentes com o projeto ético-político 
(na linha dos “exemplos a não serem seguidos”), o que nos impeliu, 
agora, à direção inversa: expor experiências com a pretensão de que 
possam ser associadas, por estudantes e pela categoria, como uma das 
possibilidades de referenciamento do trabalho profissional na reflexão 
de situações que suscitem questões desafiadoras.

Compreendemos que é fundamental, da mesma forma como há 
uma gama de estudos apontando lacunas no trabalho profissional, 
buscarmos o adensamento de materiais que abordem práticas exitosas 
no campo crítico e, sobretudo, ao acessar tais conteúdos, encontremos 
proximidade com nossas experiências e dilemas e possamos consi-
derar as perspectivas de atuação destacadas, em alguma medida, 
como indicativo de saídas possíveis na consolidação das diretrizes 
do Código de Ética.

Esse foi o caminho traçado, com o ensejo de fornecer algum 
suporte à aspereza das experiências do cotidiano profissional, que se 
traduz em avanços, mas também em lacunas e conflitos, associando 
nossas contribuições à ética e aos direitos humanos, na particularidade 
do sigilo profissional, tendo como base os seus desafios técnico-po-
líticos na atualidade.

Com isso, pelo nosso ponto de partida, a ética e o sigilo profis-
sional são vinculados ao mote da defesa da classe trabalhadora, o 
que remete também, ao mesmo tempo, à defesa da realização dos 
direitos humanos numa perspectiva crítica, mediada por ações que 
tenham como horizonte a construção de uma nova ordem societária, 
sem discriminação e opressões de qualquer natureza; essencialmente, 
sem divisão de classes.

Maquiavel sentenciou que “respeito é mais valioso que o pão”. Já 
Marx, referência teórica do projeto de ruptura com o conservadorismo 
na profissão, conclamou que “o trabalhador tem mais necessidade de 
respeito que de pão”, o que é representado pela dimensão ético-política 
da vida em sociedade.
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Nesse diapasão, reafirmamos nossa posição com as palavras de 
Bertolt Brecht, que poeticamente denunciou a exploração de classe:

Há muitas maneiras de matar;

Podem enfiar-lhe uma faca na barriga

Tirar-lhe o pão

Não tratar de uma doença

Enfiá-lo numa casa insalubre

Empurrá-lo ao suicídio

Torturá-lo até à morte pelo trabalho

Levá-lo à guerra etc.,

Só algumas destas coisas são proibidas no nosso país.
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INTRODUÇÃO

A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir

Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir

Chico Buarque

Abordar o sigilo e os direitos humanos no Serviço Social enseja, 
antes de tudo, falar da ética e do projeto profissional a que tal dimensão 
da profissão se vincula, assim como, de forma articulada, se encontram 
as outras principais dimensões da profissão, a teórico-metodológica 
e a técnico-operativa.

Situamos, à partida, que a concepção teórica que nos referen-
ciamos é fundamentada na ontologia do ser social, orientada pela 
tradição teórico-crítica de Marx, que tem na concretude da realidade, 
possibilitada essencialmente pelo trabalho, o desenvolvimento das 
demais capacidades humanas.

Com a compreensão que o salto ontológico propiciado pelo tra-
balho determinou o desenvolvimento das demais esferas que com-
põem a totalidade da vida social, ao ser possível identificar como as 
sociedades estruturalmente se organizam em torno dessa categoria, 
têm-se o desvelamento do seu modo de produção e como as relações 
econômico-sociais são estabelecidas.
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Um sistema econômico centrado na propriedade privada dos 
meios de produção determina, fundamentalmente, toda uma cadeia 
de valores calcada num modo de vida que traz introjetada a marca do 
elitismo, do patriarcado e do racismo, com desdobramentos na cultu-
ra, eivada pelo machismo, homofobia e preconceitos, de toda ordem, 
portadora de atitudes discriminatórias dirigidas a comportamentos 
que tal ethos concebe como destoantes de condutas padronizadas, 
estabelecidas pela sociedade do consumo.

A ética está diretamente vinculada a esse universo, num emara-
nhado de padronizações morais. É uma das mediações mais privile-
giadas da vida social, exclusiva do ser social. E é muito mais ampla, 
conforme o entendimento de Barroco (2001, p. 19), do que comumente 
é entendida, por muitos teóricos, ao restringir a sua concepção à 
ciência da moral.

[...] a ética é definida como uma capacidade humana posta pela ati-
vidade vital do ser social; a capacidade de agir conscientemente com 
base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e objetivá-las 
concretamente na vida social, isto é, ser livre.

A ética, em tal compreensão, desdobra-se para além da teorização 
sobre as condutas morais socialmente construídas, ou seja, os padrões 
morais “ditados” pela comunidade e demais esferas e internalizados 
pelo comportamento dos indivíduos na sua relação em sociedade. É 
composta da referida dimensão filosófica e da concretude da reali-
dade, pois “é também a expressão da capacidade humana de sermos 
livres, o que nos possibilita construir projetos de vida de acordo com 
valores, escolhidos conscientemente, dentre alternativas concretas” 
(Fernandes, 2004, p. 54).

Mediante a projeção do resultado das ações (teleologia), dada pelas 
escolhas conscientes, portanto críticas e autônomas, temos o agir ético. 
Como o valor da liberdade é central na ética e é a possibilidade de 
acessarmos coletivamente a riqueza material e culturalmente produ-
zida pela humanidade (desenvolvimento das capacidades universais, 
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constituindo-nos em ser humano-genérico), dentre alternativas real-
mente disponibilizadas, numa sociedade de divisão de classes que, 
por essência, é pautada pela desigualdade, não é possível atingir na 
integralidade a sua realização, mesmo que um coletivo de indivíduos 
acesse conquistas materiais e imateriais.

A potencialidade da liberdade é coletiva, considerando que não 
somos seres que se constroem e vivem apartados — mesmo na hipótese 
de isolamento, dependemos de criações socialmente produzidas; a não 
ser em raríssimas situações, como a de ermitões, isolados do contato 
coletivo, e ainda assim a maioria teve uma história em sociedade.

Essa ideia nos remete à cena final do belíssimo filme Na natureza 
selvagem, de Sean Penn (2007), baseado na história real de um jovem 
questionador que buscou a liberdade na fuga das relações familiares/
do seu passado, desprendendo-se dos bens materiais e, ao final da sua 
longa jornada de aventuras, culminando num profundo isolamento 
na natureza recôndita do Alasca, concluiu que “a felicidade só é real 
quando é compartilhada”.

Partindo dessa concepção de liberdade, alicerçada na materialida-
de da vida social e, imprescindivelmente, vinculada aos pressupostos 
dos valores da democracia e da justiça social, fica explicitado que a 
estrutura que emerge da ordem do capital coloca-se como seu limite 
concreto, inviabilizando a conciliação de valores realmente emanci-
patórios na sua plenitude.

Como incremento à condição da estrutura própria da ordem do 
capital, que, per si, é um entrave determinante à realização da liberdade, 
temos vivido sob a égide de uma crise estrutural do capitalismo ou, 
como também pode ser entendido, um rearranjo cíclico implícito a 
esse sistema de produção, o que por consequência alargou as fissuras 
socioeconômicas estruturais e conjunturais.

A crise sistêmica econômico-financeira mundial de 2008 atingiu 
o Brasil com mais virulência na atual década, desenhando uma forte 
guinada na negação de direitos, visando à recomposição das taxas de 
lucro nos níveis exorbitantes anteriormente praticados pelas grandes 
corporações industriais e financeiras, impelindo a formatação de 
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configurações que, no atual momento, se somam para obstaculizar 
ainda mais as possibilidades de concretização das exigências mais 
básicas à realização de valores progressistas.

Seria impensável para muitos teóricos críticos, até há pouco tempo, 
acreditar que sucumbiríamos a um Golpe em plena vigência do século 
XXI. Apostávamos que as garantias da democracia formal estavam 
asseguradas, pela inscrição do Estado Democrático de Direito na cons-
tituinte de 1988, uma conquista fundamental pós-período ditatorial.

A articulação judiciária-midiática-empresarial-parlamentar1 que 
cultivou o caldo cultural reacionário e possibilitou emergir as condi-
ções que propiciaram o Golpe de 20162, em continuidade às grandes 
mobilizações de 2013 (originalmente críticas e sequestrada sua es-
sência pelo poderio econômico e pelos meios de comunicação), teve 
como motivação, por parte da elite, o esgotamento da concertação 
de classe construída nos governos democrático-populares do Partido 
dos Trabalhadores (PT).

A categoria da contradição não deve ser ofuscada quando da 
análise da tão citada conciliação de classe, de fato manifestada na 
composição partidária, na condução programática dos governos 
anteriores e, na sua concretude, atendendo a interesses dos capitais 
industrial, agrário e financeiro.

Muito particular da graduação da coloração ideológica, como 
aconteceu na formatação dos governos do PT, a conciliação de clas-
ses, pelo seu próprio significado, implica a conformação de interesses 
das duas pontas, com o pêndulo da balança pendendo para o lado 
que obtiver mais forças no tensionamento das pautas de interesse 

1. A obra Enciclopédia do Golpe, volumes I e II, abarca dezenas de verbetes de intelectuais, 
artistas e especialistas e trata, respectivamente, da análise do papel dos atores do Golpe e a 
atuação da mídia na desestabilização da ordem democrática que o fez eclodir.

2. A justificativa jurídica das pedaladas fiscais não se sustentou legalmente, segundo 
fundamentadas análises, ao restar comprovado que tal ato se deu em período posterior ao 
decreto que autorizou esse procedimento — e mesmo se tivesse concretizado, já seria de um 
rigor desproporcional para a cassação de um mandato presidencial, considerando que inúmeros 
governantes recorrentemente lançam mão de tal recurso sem que tenham tido o mesmo destino, a 
exemplo do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, em vários de seus mandatos.
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e a depender das circunstâncias que regem os cenários nacional e 
internacional de cada momento.

Por princípio, fazemos a crítica da conciliação de classes, em prol 
de um projeto de sociedade que prime pelos direitos da classe traba-
lhadora. Mas sabemos que qualquer governo, de conotação ideológica 
que seja, ao manter o pilar das relações de classe pela propriedade 
privada, está conciliando os interesses. O que altera é o empenho em 
implementar projetos de alargamento da cidadania e a dimensão do 
apoio: popular, da intelectualidade, das artes e de movimentos sociais, 
de modo a se desvencilhar da captura ideológica pelo mercado.

A correlação de forças, inerente a uma sociedade de classes, força 
motriz da questão social, é uma constância para os trabalhadores. Se 
a contradição é a pedra angular de governos democrático-populares, 
expressa-se com a mesma intensidade na efetivação das políticas sociais 
e nos direitos trabalhistas, num movimento de avanços e retrocessos 
que os engendram.

O Serviço Social não passa incólume a tal processo. Eis que, somos 
sabedores, atende contraditoriamente a interesses do capital e do tra-
balho, fazendo a mediação das demandas de ambas as dimensões. A 
diferença está em como seus atores se postam na disputa pelos espaços, 
pelas pautas e mentes dos seus pares e da população. Esperava-se muito 
mais dos governos populares, os quais poderiam ter avançado além 
do realizado. É inegável que, comparativamente ao que estava posto, 
presenciamos avanços importantes, cujos curso e resultado merecem 
uma crítica consistente no sentido de apontar suas lacunas e como 
podem ser preenchidas na continuidade das disputas programáticas, 
pelo já iniciado (obviamente com as revisões necessárias).

Quando a corda começou a romper, na disputa pela direção do 
ideário de nação, a estratégia empenhada pela direita consistiu na 
unificação do discurso contra a corrupção na política, estratagema 
tão comum em momentos de acentuação do reacionarismo, como se 
tal prática tivesse emergido na recente história do país e fosse criação 
de um só partido, na sua integralidade, desconsiderando, sobretudo, 
que manobras escusas do empresariado, o principal agente corrupto e 
corruptor do país, são práticas que integram os negócios desse meio.
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O escamoteamento do combate à corrupção visou dissimular o real 
propósito que amparou as festivas mobilizações de cidadãos de camisa 
canarinho, a aniquilação das conquistas do campo democrático, emer-
gindo de um ethos arraigado na nossa herança cultural escravagista: o 
ódio de classe, a apartação dos pobres do centro do poder e tudo o que 
isso representa de anacrônico em termos civilizatórios (Souza, 2017).

A tímida mobilidade social, resultado de políticas sociais (mes-
mo com suas contradições, eis que em grande parte insuficientes, 
superficiais, focalizadas e monetarizadas) e de popularização dos 
créditos bancário e imobiliário implementadas nos governos anterio-
res, reacendeu um fortíssimo rancor quando a aristocracia e a classe 
média passaram a se deparar com a ampliação da visibilidade dos 
pobres nas cenas cultural, política e educacional e o que isso carrega 
de significados para a cultura com ranço aristocrático.

Tem-se empenhado um lancinante desprezo aos movimentos 
sociais, partidos políticos de esquerda, sindicatos, intelectuais críticos, 
artistas e profissionais progressistas, mediante campanhas difamatórias 
dos valores da democracia, da diversidade de comportamentos e de 
orientação sexual, da pluralidade de pensamento, do conhecimento, 
da defesa das prerrogativas civis previstas na constituição, como 
temos visto em julgamentos judiciais sobre a constitucionalidade da 
presunção de inocência, a condução coercitiva etc.

Esse momento da clivagem da elite econômica, que não mais se 
contentou em manter suas taxas de lucro nos patamares praticados, 
depositou no banalizado “custo Brasil” (centrado no chamado “custo” 
da mão de obra e dos impostos) a quebra dos princípios democráticos, 
exigência para avalizar a “conciliação de classe” em condições mínimas. 
A moeda de troca objetivando o rebaixamento dos direitos trabalhistas 
e das políticas sociais resultou na deposição de um governo que, com 
todas as críticas necessárias “à esquerda” (no sentido de defender que 
poderiam ter se consolidado políticas de fundo de desconcentração 
de renda, de democratização dos meios de comunicação, reformas 
política e tributária e implementação de mecanismos de controle do 
Judiciário), apresentava um viés que dava abertura para um campo 
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de disputa ideológica em relevantes aspectos, como políticas voltadas 
aos direitos humanos, políticas sociais, infligindo, no seu lugar, um 
governo sem nenhum compromisso com os direitos da população3.

Segundo Demier4 (2018), como a gestão do PT já não podia mais 
aplicar as medidas que a elite reivindicava, dado o nível de extorsão 
de direitos que passou a exigir, seus representantes articularam para 
impor um governo mediante intensos ataques à classe trabalhadora. 
Analisa que, antes do Golpe, diferentemente de outros golpes, não 
houve uma guinada à esquerda na condução do governo que, ao 
mesmo tempo, não mais dispunha de amplo apoio popular, espe-
cialmente advindo das novas frações da população que, de alguma 
forma, ascendeu na cena político-cultural com outras características: 
pobre, negra, periférica.

A estratégia da direita foi instrumentalizar a justiça por meio 
da Operação Lava Jato (ou o “partido da justiça”), sustentada por 
mecanismos do Sistema de Justiça e dos interesses dos oligopólios 
norte-americanos5, com ações de impacto amplamente televisionadas, 
desfechando severos ataques à soberania nacional, o que resultou no 
desmantelamento de grandes empresas e do parque industrial petro-
lífero6, na velha política imperialista de subjugar a América Latina 
como quintal dos Estados Unidos.

3. Governo que conta com a maior taxa de reprovação da história do país. Segundo pesquisas 
do final do primeiro semestre de 2018, apenas 6% da população aprovava a gestão Temer — com 
menor reprovação, Collor e Dilma foram derrubados —, no que, somado a diversas denúncias 
de corrupção, fica exponenciado que se mantém no poder, sangrando em praça pública, pela 
sua utilidade ao grande capital.

4. Demier, na sua exposição na abertura do 11o Seminário Anual de Serviço Social da Cortez 
Editora, em maio de 2018, na Conferência “Estado, questão social e a classe trabalhadora: lutas 
sociais e a renovação do Serviço Social frente a barbárie capitalista”. 

5. O jornalista Luis Nassif acompanhou incansavelmente esse momento singular da nossa 
história, divulgando análises diárias recheadas de dados nos seus veículos de comunicação, 
como o blog GGN, nas quais desnudou a conspiração americana na ambientação do Golpe de 
2016, por interesses econômicos.

6. Na greve dos caminhoneiros, em maio de 2018 (parte do movimento foi um locaute 
dos empresários), a política adotada pós-Golpe aos derivados do petróleo foi amplamente 
questionada e a população, incluindo a classe média, após sentir cortar na própria carne com 
os constantes aumentos na tarifação dos combustíveis, e a classe baixa, com a explosão do 



30 NEIDE A. FERNANDES

O empenho em recolonizar o Brasil se fortaleceu ainda mais 
quando o país se colocou como um ator respeitável na diplomacia 
do cenário internacional, firmando posições progressistas e em im-
portante articulação no Mercosul (bloco de integração econômica de 
determinados países da América Latina, chamado Mercado Comum do 
Sul) e com os BRICS (articulação política e de cooperação econômica 
entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Restou comprovada a politização na condução de procedimentos 
judiciais, por meio da seletividade na punição a figuras públicas com 
vinculação à esquerda, numa sanha persecutória inédita na recente 
história do país. Pessoas minimamente cientes da noção de justiça 
acompanharam estarrecidas decisões judiciais prolatadas em tempo 
recorde, sem embasamento em provas, o que tem sido objeto de vasto 
estudo dentro e fora do país7. Seletividade criminal, cabe dizer, que 
sempre existiu. Nas favelas nunca se pôde afirmar que há respeito às 
garantias do dito Estado Democrático de Direito.

Consumado o grande Golpe, a bancada capitaneada em especial 
pelo bloco BBBB (bala, boi, bíblia e banco) não encontrou grandes 
dificuldades em avançar contra direitos trabalhistas, com a aprovação 
sumária da (contra) reforma trabalhista e da lei da terceirização, com 
um saldo de retrocessos imensuráveis para a classe trabalhadora, 
acrescido da acentuação do desemprego e com a (contra) reforma da 
previdenciária no seu horizonte.

A sanha do desmonte de direitos tem se mostrado insaciável. 
O montante de cortes no Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

preço do gás de cozinha, passaram a ficar receptíveis às informações sobre o entreguismo da 
Petrobras. A principal “saída” para a greve foi a desoneração do óleo diesel com a transferência 
de recursos de programas da saúde e da educação. A paralisação dos petroleiros, na sequência, 
organizada sob a bandeira da mudança da política de preços da Petrobras e a saída do seu 
presidente, escancarou criticamente os fundamentos da crise dos combustíveis.

7. Dentre as inúmeras produções, destaca-se “Comentários a uma sentença anunciada — O 
Processo Lula”, Práxis, 2018, que reúne artigos de renomados 133 juristas analisando a sentença 
do juiz de primeira instância Sergio Moro (integrante da Operação Lava-Jato, com tramitação 
na 13a Vara Federal de Curitiba), resultando na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no caso que ficou conhecido como o “tríplex do Guarujá”.
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é da ordem de até 98% em alguns programas; constantes ataques 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando a sua privatização; 
a aprovação da PEC do Teto, a PEC da Morte (proposta de Emenda 
Constitucional n. 241, que se tornou n. 55, congelando por vinte 
anos os investimentos públicos; o que recairá nas políticas sociais, as 
quais o governo chama de gastos públicos); e a imensa redução de 
investimentos na educação e em ciência e tecnologia dá a dimensão 
voraz dos desdobramentos do Golpe; pior que os golpes impingidos 
anteriormente, no aspecto econômico, pela característica atual do 
desmonte do país.

Enquanto a flexibilização de direitos sociais tem sido a palavra 
de ordem do bloco hegemônico na condução da política nacional, 
confirma-se a manutenção de privilégios da casta do setor pú-
blico, protagonizados pelos altos cargos do Sistema de Justiça e 
pelo  executivo/legislativo; o salto dos lucros já exorbitantes do setor 
financeiro; benesses empenhadas ao setor industrial (políticas de 
desoneração fiscal); evasão fiscal; perdão de dívidas bilionárias dos 
bancos e do agronegócio (que investe em monoculturas predatórias 
e se beneficia com as mudanças regressivas nas normas do uso de 
agrotóxicos); o aumento da corrupção de grande porte.

Esse momento, de uma densidade irracional impensável para as 
gerações que não viveram a ditadura, apresenta refrações na questão 
social que se expressam nos cenários de inserção profissional, acentuan-
do-se com a assunção de grande número de governos municipais, nas 
eleições de 2016, por partidos de direita, ocasionando drástica redução 
de investimentos em políticas sociais, o que tem resvalado de modo 
perverso na subjetividade dos sujeitos que compõem esses espaços.

Traçado tal panorama, como desdobramento da conceituação 
da ética na vida social e das exigências valorativas inerentes, com 
centralidade na liberdade, situamos os seus limites na realidade 
atual, impondo à liberdade um cerceamento objetivo, somando-se 
aos empecilhos criados pela conjuntura às necessidades não passíveis 
de serem atendidas num modelo de intensa concentração de renda. 
Mészáros (2004, p. 233) nos lembra que:
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É claro que as ideologias dominantes da ordem social estabelecida 
desfrutam de uma importante posição privilegiada em relação a todas as 
variedades de “contraconsciência”. Assumindo uma atitude positiva 
para com as relações de produção dominantes, assim como para com 
os mecanismos autorreprodutivos fundamentais da sociedade, podem 
contar, em suas confrontações ideológicas, com o apoio das principais 
instituições econômicas, culturais e políticas do sistema todo.

Nenhum limite pode ser tomado como intransponível. Os pes-
simismos e irracionalismos (obviamente não é o caso desse imenso 
intelectual marxista), saídas fáceis e cômodas adotadas por parte da 
intelectualidade e formadores de opinião (além da grande massa que 
se coloca na condição de opinadores/desinformadores de ideias gené-
ricas e preconceituosas), não se coadunam com a perspectiva crítica 
que a profissão adotou na sua teorização hegemônica, que concebe a 
história em permanente construção, pelas mãos dos sujeitos que nela 
se inscrevem ativamente e têm o potencial de forjar a sua revisão, a 
partir da coesão e adensamento de forças.

Nessa costura de conceituações e exposição de motivos que 
demonstram a impossibilidade concreta da realização da liberdade 
no modelo de sociedade vigente, não poderíamos deixar de abordar 
a ética profissional, por constituir-se no nosso chão de interesse na 
análise em abordagem.

A moral profissional é uma das dimensões da ética social, presente 
na vida em geral, de acordo com os valores que representam o ideá-
rio de determinados grupos. Não há como apartar a sua vinculação 
dos valores que se defende e se realiza na profissão da concepção de 
sociedade; de como se compreende a relação dos homens e os seus 
parâmetros de justiça social.

Os preceitos contidos no Código de Ética não dão a completa 
proporção da ética profissional, como muitos assim restringem a sua 
compreensão. O conteúdo de tal regramento abarca apenas uma par-
te constitutiva da ética profissional, da maior relevância, eis que se 
constitui no adensamento do cabedal ético-político, construído pela 
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profissão, em dado momento histórico. O ethos profissional é confor-
mado, articuladamente, segundo Barroco (2001), por três dimensões: 
teórico-filosófica, moral prática e normativa.

A dimensão teórico-filosófica comporta as etapas do processo 
de socialização: as condições objetivas em que estamos inseridos e 
os valores que definem nosso lugar na sociedade. Ethos que pode se 
aprofundar ou desmistificar, a depender do curso a que o processo 
de formação corresponder, assim como a trajetória sociedade-profis-
são pós-formação adensar, com possibilidade de acesso/ampliação 
do acúmulo teórico-filosófico crítico (como também o seu inverso), 
em conformidade com o compromisso de capacitação continuada, a 
inserção nas demandas ético-políticas da categoria e da sociedade, o 
que dará a medida da concretude da adesão aos projetos de sociedade 
e, por consonância, de profissão.

A moral prática diz respeito às ações concretas, ou melhor, ao 
resultado das incidências miúdas ou mais amplas que estamos im-
plicados — dimensão em que a ação se sobrepõe ao que defendemos 
teoricamente como o ideal de uma profissão. O que determina a base 
do ethos profissional é a concretude; a decorrência, especialmente na 
vida dos usuários, das ações vinculadas a um dado projeto de pro-
fissão a que se tenha aderido e objetivado.

A dimensão normativa, por fim, adensa o ethos profissioal e trata, 
como o título já nomeia, do cabedal jurídico-normativo e ético-dis-
ciplinar que formata e estabelece parâmetros morais ao exercício da 
profissão — tal dimensão é explicitada, em especial, no conteúdo do 
Código de Ética, complementado por normativas internas e de âmbito 
geral que referenciam a profissão. Enquanto articulação da concepção 
da ética e da ética profissional aos direitos humanos, compreendemos 
que todo o percurso do presente estudo contempla tal assertiva, de 
forma explicitada ou subjacente.

Quando tratamos da valoração dos direitos humanos, observamos 
que não é incomum o entendimento que encerra a sua completude nos 
conteúdos das Declarações de Direitos Humanos. Temos a compreen-
são da importância de tais documentos como referências à abordagem 
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de direitos, eis que como marco histórico foram fundamentais para 
determinar necessárias conquistas em inúmeras partes do mundo. 
Atingimos um longo histórico de formalização de direitos. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 (proclamada pela Assembleia 
da Organização das Nações Unidas [ONU], após a Segunda Guerra 
Mundial), como documento com mais coesão mundial, foi precedida 
de vários marcos localizados, influenciados pelas ideias iluministas.

Tivemos a Declaração de Direitos da Inglaterra, de 1689 (definindo 
os direitos e a liberdade dos súditos, a organização do parlamento, as 
regras de sucessão e os limites do poder dos monarcas); a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da França (elabora-
da durante a Revolução Francesa, que depôs o poder absolutista da 
monarquia, suprimiu os direitos feudais e estendeu o poder formal 
“ao povo”); a Carta de Direitos, de 1791, dos Estados Unidos (com a 
instituição das dez primeiras emendas da Constituição, fundando os 
direitos dos cidadãos e impondo limitações ao poder federal do país); 
a Constituição Mexicana de 1917 (inaugurando o direito ao trabalho); 
a Declaração dos Direitos dos Povos Explorados e Oprimidos da 
Rússia, de 1918 (no início da Revolução Russa, de 1917, que depôs a 
autocracia monárquica e levou os trabalhadores ao poder).

Remonta um longo processo de classificação das etapas de con-
quistas dos direitos humanos, evoluindo das dimensões iniciais dos 
direitos civis e políticos (direito de ir e vir, à liberdade de expressão, 
à privacidade, à propriedade, à igualdade, ao processo legal, ao voto, 
à manifestação e organização política etc., definidos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, conhecidos como a pri-
meira geração dos direitos humanos), para os direitos econômicos, 
sociais e culturais (direito ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura 
etc., adotados pela Assembleia da ONU em 1966, por meio do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com 
ratificação pelo Brasil somente em 1992), agregando-se os direitos 
de solidariedade (direito à paz, à preservação do meio ambiente, à 
proteção de identidades e patrimônio culturais, à comunicação etc., 
não existindo um pacto que os firme mundialmente).



SIGILO E ÉTICA DO/A ASSISTENTE SOCIAL 35

Há uma doutrina jurídica que defende a quarta dimensão dos 
direitos humanos (direito à participação democrática, à democracia 
direta, à informação, ao pluralismo), a quinta dimensão (direito à paz 
em toda a humanidade) e a sexta dimensão (bioética, água potável); 
entendimento não pacificado pelas linhas que afirmam que estão 
compreendidos nas três primeiras gerações os demais desdobramentos 
de direitos. Há coesão na caracterização de direitos humanos como 
universais, invioláveis, inalienáveis, indivisíveis e interdependentes.

O inegável reconhecimento de tais documentos não impede de 
demarcá-los como insuficientes na interpretação e defesa das neces-
sidades humanas concretas, na sua totalidade, que, de fato, propor-
cionem uma condição de vida emancipada. O alcance posto pelo 
ethos liberal-burguês, ao fundamentar a concepção de tais cartas, dá 
a medida do limite como garantidoras de acesso a direitos e valores 
humano-genéricos, por compreendê-los a partir de uma perspectiva 
abstrata, idealista, como se houvesse uma natureza humana dada, e 
não uma construção sócio-histórica.

Tal pressuposto jusnaturalista funda a concepção de direito (e de 
direitos/direitos humanos), travestindo o Estado como ente neutro, 
cabendo responder às necessidades humanas, não considerando a 
existência concreta das contradições das relações sociais carregadas 
de determinações, em que o aparato estatal é legitimado mais para 
assegurar o cumprimento dos deveres da população despossuída; eis 
que um dos deveres essenciais consiste em não “incomodar” o direito 
ao patrimônio privado, mesmo que isso custe todos os direitos da 
classe trabalhadora.

A nossa Constituição Federal, em vigor desde 1988, consagrou 
direitos inovadores numa guinada ideológica histórica. Deu ênfase a 
garantias nos direitos da primeira geração (os direitos civis, a exem-
plo da privacidade, nosso foco de estudo, o direito de ir e vir etc.), 
nas políticas sociais (a proposta de universalidade do acesso à saúde 
é uma referência para muitos países), cujas nuances embasam, por 
exemplo, políticas de ações afirmativas; o Estado Democrático de 
Direito: previsão de eleições, de organização política etc.
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Segundo reza o artigo 1º da Constituição, o conteúdo de tal carta 
é fundamentado nos valores da soberania, cidadania, “dignidade da 
pessoa humana”, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 
pluralismo político. O artigo 3º informa os objetivos fundamentais que 
devem formatar a ideia de nação, quais sejam: construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradi-
car a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Em seu artigo 5º, a Carta Magna positiva que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 
Com previsão também no artigo 170, enquanto uma das conceituações 
da ordem econômica, a propriedade privada constitui-se em um dos 
princípios fundamentais da Constituição.

É agregada aos fundamentos da ordem econômica, no artigo 170, 
a função social da propriedade, cuja aplicação em situações concretas 
fica condicionada à interpretação de tal conceito jurídico formal. É 
inconteste o resultado de decisões, em quase a totalidade, visando 
à proteção da ordem vigente. Disse-nos o ilustre pensador marxista 
Florestan Fernandes, no final dos idos de 1980 (1989, p. 360), alme-
jando o futuro da Constituição:

A Constituição de 1988 vem à luz com data marcada para sofrer uma 
revisão global e contém mecanismos que remetem a revisões parciais 
seguidas e constantes. (...) ela veio para durar pouco e servir de elo ao 
aparecimento de uma constituição mais democrática, popular e radical.

Tal posição convergia com a aspiração do pensamento crítico 
da época, que depositava no movimento pelas “Diretas Já” o final 
do longo ciclo da ditatura, possibilitado pela revitalização da mobi-
lização popular, via criação do “Novo Sindicalismo”, o embrião de 
novos partidos políticos, movimentos sociais e de novos atores na 
cena política; organizações construídas pela base.
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Contudo, os direitos fundamentais da Constituição nunca foram 
efetivamente implementados na sua concepção original, que o digam 
os moradores das regiões periféricas, da cidade e do campo, que não 
veem fazer valer os direitos proforma; não os enxergando na concretu-
de da realidade em que vivem. Além de não ter sido concretizada, de 
fato, nos seus conteúdos mais progressistas, a Constituição ainda sofre 
com frequentes investidas, tornando o seu texto mais desfigurado a 
cada dia, em geral na via da regressão de direitos, vide as malfadadas 
contrarreformas em campanha (as PECs), o que nos remete a afirmar 
categoricamente que nenhuma letra da lei se sustenta sozinha.

Para manter de pé as proposituras dos princípios previstos cons-
titucionalmente, é imprescindível a mobilização popular permanente 
para dar suporte e efetivá-los de fato, como afirmou Fernandes (1989, 
p. 360): “A Constituição é fabricada pelos seres humanos. Carrega as 
suas marcas, as suas debilidades, as suas grandezas”, sentenciando 
ainda que (1989, p. 362):

[...] os trabalhadores das cidades e da terra, os estratos mais castigados 
da pequena burguesia e das classes médias precisam mobilizar-se. Não 
para erigirem a Constituição em um falso escudo protetor. Mas para 
exigir que ela não constitua letra morta, primeiro, e para assinalar, em 
seguida, os rumos do seu aperfeiçoamento.

Seguindo a mesma lógica, a contraposição de Marx à concepção 
burguesa dos direitos humanos não se restringiu, segundo Trindade 
(2011, p. 297), a uma postura abstrato-estática. Marx desnudou o seu 
caráter de classe: “sua redução ao homem burguês, sua adequação à 
conservação dos interesses dessa nova classe dominante — portanto 
sua insuficiência e sua impropriedade para abrir passagem à emancipação 
humana integral e universal”.

A luta pelo aprofundamento do acesso a conquistas civilizatórias 
não impede nem substitui a luta pela transformação radical das rela-
ções. Se assim fosse, estaríamos admitindo a possibilidade de moldar 
os direitos à ordem do capital, intentando apenas sua reforma. A luta 
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pelo fim das classes comporta também a defesa do fim das opressões. 
Marx e Engels não negavam a luta pela ampliação dos direitos. Partici-
param como dirigentes da organização da campanha internacional pela 
regulamentação da jornada de trabalho, pela Associação Internacional 
dos Trabalhadores, a Primeira Internacional, e “nunca deixaram de 
valorizar os movimentos coletivos dos trabalhadores — isto é, a pas-
sagem da reivindicação individual para o combate de classe” (idem).

Um dos princípios fundamentais do Código de Ética do/a assis-
tente social explicita a vinculação à “defesa intransigente dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”, ao mesmo tempo 
que os demais princípios abarcam condições e valores essenciais à 
sua concretização.

Valendo-nos novamente do pensamento de Antonio Candido, 
por ser um exemplo de superação da perspectiva jurídico-liberal de 
compreensão dos direitos humanos, invocamos que “uma sociedade 
justa pressupõe o respeito dos direitos humanos”, adensando um 
elemento singular que dá a amplitude da sua concepção de direitos 
e de mundo, ao proclamar a garantia do acesso à literatura para ser 
sorvida no tempo livre: “a fruição da arte e da literatura em todas as 
modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável8”.

Fizemos o preâmbulo sobre a conceituação da ética e da ética pro-
fissional, demarcando a concepção de liberdade e de direitos humanos 
como núcleos centrais da perspectiva de análise, de modo a fundamentar 
os conteúdos que articuladamente integram o presente estudo.

Na companhia da poesia de Chico Buarque: “A gente quer ter 
voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva 
e carrega o destino pra lá...”. Mas, qual o quê, não se pode esmore-
cer nem deixar de apostar nas mudanças e, no mesmo caminho dos 
passos do seu canto, conclamamos que “pela minha lei a gente era 
obrigado a ser feliz”.

8. Extraído da “Ocupação Antonio Candido”, no Instituto Itaú Cultural, São Paulo, junho 
de 2018.




