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Deslumbrados e ingenuamente crentes nos efeitos automaticos da ciencia e da
tecnologia para a ordem e progresso (o impan1vel processo econ6rnico e tecno-cientffico do desenvolvimento do capitalismo) somos confrontados com a paradoxalidade
de graves problemas sociais. Vivemos num mundo de "incontroh1veis acelerac;:oes
tecnol6gicas" que diariamente cria e recria novos significados e representac;:oes.
A profunda revoluc;:ao tecno-cientffica que cruza o nosso planeta eo fino alicerce
das mutac;:oes societarias com que nos confrontamos.
0 fen6meno da globalizac;:ao e hoje urn conceito incontornavel no contexto sociopolitico, que associado aevoluc;:ao da humanidade foi sendo absorvido pelas sociedades modernas. Sendo o homem por natureza urn ser social, o processo de socializac;:ao encara novos modelos, novas formas. Acrescido a este processo a noc;:ao de
territorialidade individual vai sendo decapada, a sociedade de informac;:ao viabiliza o
homem enquanto cidadao do mundo deitando para tras as fronteiras naturais. Encaixa neste pressuposto a preocupac;:ao pela efectiva materializac;:ao dos direitos, uma
nova dimensao de cidadania que envolve o homem num novo olhar sobre os direitos
no enlace como conceito de liberdade, enquadrando liberdade enquanto conquista
diaria, atraves da participac;:ao com os outros. Contudo, nunca se pode ser totalmente
livre se o outro sujeito com que devo ser solidario sofre restric;:oes basicas e nesta

lnterven~ao

Social n' 25/26, 2002

lfl
6ptica a plena liberdade
respeitados.

Pedro ?ina e Ana Oliveira

SO

e conseguida quando todos OS direitos de todos sao

De facto a sociedade de informa<;ao e vector chave para uma percep<;ao mais
globali zante das fragilidades sociais, possibilitando urn processo de
consciencializa<;ao mais firme e mais capaz para uma verdadeira sociedade de direito.
Nesta teia a utiliza<;ao de novas tecnologias obriga a urn reordenamento de aprendizagem e saberes que bern utilizados, facultarao a assun<;ao de uma "nova ordem
crftica e humana" em que o pressuposto de participa9ao eelemento representativo e
crucial dando corpo a uma sociedade democnitica. E nesse sentido que a participa<;ao deve ser assumida numa sociedade em que todos sao sujeitos de direitos e
deveres. Como sujeitos devem por isso ter voz e vez, ter oportunidade de poder
manifestar e contribuir na constru<;ao dessa sociedade comum: ninguem quer de
gra<;a uma liberdade, uma igualdade, tudo is so tern de ser construfdo com a participa<;ao de todos.
Utilizando uma cita<;ao de urn famoso escritor portugues, E<;a de Queir6s, "... o
homem s6 e supeliormente feliz quando e superiormente civilizado".
A progressiva generaliza<;ao das novas tecnologias possibilita uma ac<;ao mais
cfvica ao cidadao, possibilitando a este o ser urn actor mais atento ao seu meio, urn
protagonista efectivo do seu espa<;o, tornando-o urn ser mais aut6nomo socialmente,
capaz de se compreender a si e aos outros, num processo de socializa<;ao colectiva.
Porem, se os contornos da globaliza<;ao assumem consequencias que imp6em
uma necessaria reorienta<;ao, mediando o fosso entre quem vai acompanhando o
fulgor da expansao e para quem "cyberespa<;o" nao passa de urn vocabulo pouco
decifravel, este contexto assume impmtancia face a urn mundo desequilibrado economicamente e tecnologicamente, onde a globaliza<;ao nao devera ser mais acentuada
na diferencia<;ao entre sociedades, tendo mesmo em conta que porventura o ponto
mais forte da resistencia aglobaliza<;ao e a cultura (por urn lado ha uma partilha de
cultura, mas por outro pode ser urn forte oponente aglobaliza<;ao ).
Com a globaliza<;ao ha quem diga que o Estado acabou, as multinacionais dominam sobre o Estado (economia contradit6ria), "os grandes capitalistas acham que o
Estado e desnecessario, o capitalismo deve ser livre e sem condicionalismos, materializando-se assim a globaliza<;ao do mesmo. Contudo, se algo corre mal a
responsabiliza<;ao e remetida ao Estado, esperando deste respostas. Encaramos assim uma sociedade em que a globaliza<;ao e tanto factor desagregador como aglutinador.

Eneste panorama que o Servi<;o Social como disciplina da area das Ciencias
Sociais nao podera dissociar-se de uma necessaria reflexao deste contexto, pois e
nele que vai intervir, assumindo-se este espa<;o de interven<;ao como algo novo e
desafiante, colocando ao Servi<;o Social uma grande margem de progressao de
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indubitavel reorganiza~ao, de estrategia e metodologia para uma nova etapa societaria.
0 Servi~o Social enquanto disciplina de vanguarda na era do social nao podera
dissociar-se de urn contexto que tambem e seu, encarando novos desafios ao seu
desempenho e neste sentido, protagonizando uma viragem que reflicta o seu espa~o
de interven~ao .
Actualmente lan~am-se desafios a uma profissao que lida diariamente com a vida
quotidiana, sua e de outros, numa sociedade onde cada vez mais as mm-cas de exclusao e desigualdade se tornam tao vincadas. Marieta Koike afirma que "o conteudo
etico das nossas ac~6es profissionais da-se a conhecer no exercfcio quotidiano da
pratica" , neste senti do cabe questionar: Qual pode ser o projecto do Servi~o Social
frente as Novas Tecnologias ?
0 assistente social nao deve ser urn estranho frente aos individuos com quem
trabalha, no sentido de nao estar comprometido com a realidade com que estes vi vern.
Para que isso nao suceda sup6e que o profissional tenha urn conhecimento critico do
universo cultural dos individuos com quem trabalha, para igualmente contribuir para
a transforma~ao social das classes a que estes pertencem.

Eneste contexto e a partir de algumas reflex6es produzidas por alguns investigadores, como Gustavo Cardoso, Mario Franco, que nos atrevemos a lan~ar algumas
quest6es que consideramos essenciais para a interven~ao do Servi~o Social
A inten sifica~ao da utiliza~ao da tecnologia, na actividade humana, rem·dena e
reconfigura a experiencia, dando sinais de grandes muta~6es no campo da informa~ao, do saber e do conhecimento, fazendo surgir novos desafios, numa sociedade
cada vez mais interligada numa rede complexa de signos e representa~6es.
Novas formas de sere estar, exigem de n6s novas responsabilidades e novos
mandatos sociais quanto a participa~ao, quanto a cidadania, quanto a vida cfvica.
Estamos perante urn novo Homem, fruto de uma sociedade onde prolifera o e-mail, o
e-commerce, o e-learning, o on-line. Por conseguinte, estamos perante uma nova
dimensao de cidadania, uma outra valencia do humano onde a tecnologia invade
todos os campos que se referem ao exercfcio de ser cidadao.
Desta forma falm· de cidadania e falar de pmticipa~ao e participar e estar incluido,
e nao deixar de construir e de fazer parte de urn mundo em "rede.com".
Falar de Novas Tecnologias (NT) e de Cidadania coloca a pergunta: Que papel
poderao desempenhar as NT no exercfcio de ser cidadao?
As NT e nomeadamente a Internet cruzam duas culturas diferentes, que se manifestam como duas 16gicas de utiliza~ao e consequentemente de participa~ao. Fausto
Colombo, denomina essas 16gicas como "for~as centripetas e centrifugas, ou seja
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que propiciam maior controlo ou maior liberdade" . No entanto estas nao
podem ser vistas como uma ultima fronteira para a transforma~ao da sociedade a
partir da primazia da liberdade individual, nem ser vistas como aquelas que terminarao com qualquer fronteira de privacidade.

0 que ocorre nao pode ser dissociado de uma realidade mais vasta. A realidade
cultural das nossas sociedades nao se limita as novas tecnologias, nem se sujeita as
suas caracterfsticas numa rela~ao univoca. De facto, existe uma influencia reciproca,
a realidade e influenciada pelas N.T. que por sua vez influenciam essa mesma realidade. Manuel Castells, fala desta interdependencia como "forma de organiza~ao social". Ou seja, para este au tor a Internet e consequentemente as novas tecnologias
representam para a organiza~ao da sociedade, nas suas diferentes dimensoes, o que
a introdu~ao da fabrica representou para o processo produtivo, com todas as implica~oes que isso traz a nivel familiar, cultural e relacional. Oferece assim, novas formas
de identidade, de afectividade, de organiza~ao do trabalho, de estrutura~ao do emprego, de afirma~ao da cidadania, de geo-politica .
As Novas Tecnologias podem ser assim fenamentas importantes para o exercicio
de uma nova cidadania, que passa por ser criativos na sua utiliza~ao. Por exemplo, as
Novas Tecnologias podem constituir novas formas de protesto.
De facto os "chats", espa~os on de falamos de tudo urn pouco, pod em ser espa~os
de debate, troca de ideias e porque nao, de defini~ao de estrategias de ac~ao, por
exemplo as peti~oes , os alertas para viola~oes dos Direitos Humanos, os gestos de
solidariedade, ou ate alguns actos de pirataria podem representar novas estrategias.
0 mesmo se passa com os f6runs criados informalmente, ou por estruturas formais,
como por exemplo o Infocid, que on line responde a questoes colocadas pelos
utilizadores.
Podem criar-se urn conjunto de servi~os novos, desconhecidos ate hoje e impossfveis de realizar de outra forma. Epossfvel uma interac~ao entre varias pessoas,
diferentes, de niveis sociais e culturais diferentes sobre o mesmo tema. Podem gerarse servi~os e meios em conjunto. Hoje sabemos que a maior parte dos jovens nao tern
hip6tese de obter toda a informa~ao importante do ponto de vista da cultura civica.
Por exemplo, se o objectivo for conhecer profundamente a Declara~ao Universal dos
Direitos Humanos, pode-se criar urn modulo formativo sobre o tema, seminarios,
videoconferencias, etc. e desde aqui promover uma verdadeira dinamica participativa.
Consideramos que este e urn dos grandes desafios ao Servi~o Social: a possibilidade de se fortalecer a democracia polftica participativa, atraves do debate generalizado a todos os cidadaos, podendo ser uma forma positiva do uso da informa~ao.
Saber torna-se assim num espa~o interactivo, esbatendo as barreiras locais que conduzem a desigualdade social.
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0 vislumbrar da constru~ao de uma nova cidadania, e urn desafio claro ao Servi~o
Social. E por is to mesmo, parafraseando Mario Franco, nao se podem deixar de colocar tres reivindica~oes: a primeira, eo custo do equipamento, hardware e software; a
segunda ereferente ao custo do aces so anet; e a terceira refere-se aforma~ao .
Eis outro desafio para o Servi~o Social: nao e possfvel desenvolver uma sociedade de informa~ao sem o desenvolvimento humano. Sao as pessoas que permitem que
o "mundo pule e avance" , como diz a can~ao. Nao nos podemos esquecer que o que
sustenta a organiza~ao de uma sociedade sao as pessoas e estas s6 fazem fluir ideias
se vi vern bern, is toe , se tern uma vida com qualidade, e neste sentido ha urn conjunto
de direitos que deve ser garantido, como patamar essencial para efectivar o desenvolvimento ..

E is to implica reflectir que:
- A for~a transformadora reside na capacidade de criar utilizadores com uma
perspectiva critica, capazes de lidar com a quanti dade e qualidade da informa~ao e com capacidade de dizima-la.
- A mudan~a que ja esta em curso, dependera muito da forma como e apropriada. 0 acesso aweb e ao que se passa na net, acaba por ser mais urn direito
dos cidadaos, como eo direito asaude e aeduca~ao . Mas questoes como a
cria~ao de competencias educacionais para a utiliza~ao de tecnologias, o
custo de equipamento e comunica~oe s, a par como nfvel de vida de cada
regiao e pafs, determinarao o sucesso ou insucesso da difusao desta
tecnologia.

- Eessencial que as pessoas dominem o computador, mas e sobretudo importante perceber como o mundo evolui. 0 centro deve sera pessoa entendida
como urn ser global em interac~ao como mundo e nao dividida em partfculas.
As Novas Tecnologias sao apenas instrumentos, tal como o euma caneta, o
importante eo conteudo eo modo como se organiza esse conteudo.
Pelo que as Novas Tecnologias trazem ao Servi~o Social uma nova maneira de
olhar o mundo, mas sobretudo de olhar o Homem enquanto pessoa global e neste
sentido a sua interven~ao passa necessariamente por urn compromisso com a constru~ao de uma forma de organiza~ao da sociedade capaz de humanizar a vida e isso
traduz-se numa pratica que deve possuir uma dimensao etico-polftica e que implica
uma visao critica e urn compromisso social.
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