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Por uma carta etica da intervenfiiO social
0 documento "Por uma Carta Etica da lntervenriio Social" consubstancia a reflexiio produzida e aprofimdada em quatro contextos de formariio permanente para profissionais da intervenriio social, entre 2001 e
2004. 0 campo da intervenriio social integra profissionais de formariio
acadbnica diversa, aconselhando a constntriio de referencias etico-politicas comuns. Neste sentido, o documento reflecte uma concepriio baseada
na articu!ariio entre o "cientifico-tecnico '; o "erico-politico" e o "esthicoexpressivo ". Eixos indivorcidveis da prdtica profissional, direccionada
para a defesa - educarao - promoriio da cidadania, que requer uma nova
cu!tura civica, sustentada na indivisibilidade dos direitos humanos. A
Carta reflecte tambem a necessidade de superar as tres dimensoes tradicionais (os publicos, objecto-sujeito da intervenriio; os colegas e outros profissionais; as organizaroes-instituiroes e a sociedade), explicitando uma
quarta dimensiio etica: 'os valoresldeveres para consigo proprio'~

Apresenta~ao

A presente Carta eo resultado de urn processo de informac;:ao-formac;:ao e de reflexao em grupo, materializado em tres Seminarios para profissionais da lntervenc;:ao Social, sob o titulo Projecto societal e projecto profi.ssional: a incontorndvel reftrencia~iio etico-polttica da interven ~iio social,
organizados pelo Programa de Eliminac;:ao da Explorac;:ao do Trabalho
Infantil - PEETI, Foz do Arelho, Novembro de 2001, e pela Universidade
dos Ac;:ores - Instituto Superior de Servic;:o Social de Lisboa, em Ponta
Delgada, Abril de 2002, e no Polo de Angra do Herolsmo, Janeiro de
2003. E, ainda, formador do Curso Etica, Deontologia e Servi~o Social,
* Relator. Docente do Instituto Superior de Servic;:o Social de Lisboa e da Universidade dos
A.yores, em cooperac;:ao cientffica de docentes, no Curso de Licenciatura em Servic;:o Social, desde
2000/2001.
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organizado pela Associas:ao dos Profissionais de Servi<;:o Social - APSS, em
Mar<;:o de 2004. Participantes em numero de cento e sessenta pessoas.
Esta quarta versao representa o trabalho de aprofundamento desenvolvido sobre o texto inicial e condensa uma participa<;:ao academico-profissional diversa (licenciados em Servi<;:o Social, Sociologia, Psicologia,
Antropologia, Anima<;:ao, Politica Social e em varias areas do ensino).
Na qualidade de formador, nos Seminarios referidos, coube-me exercer a funs:ao de relator.

Considerandos

A modernidade, na era da globalizas:ao, tern vindo a escancarar as
desigualdades, nomeadamente entre classes sociais e entre paises. Urn
tempo deficirario na emancipa<;:ao que promete e avassalador na barbarie
que cumpre. Como opor resistencia activa e propositiva a re-emergencia
do capitalismo selvagem (Leao Xlll, 1893)?
A modernidade, ancorada na "razao - ordem - progresso", mercantilizou o nosso modo de vida segundo uma cultura de div6rcio entre "verdade- bern- belo". Como inverter esta marcha de loucura da normalidade
(Arno Gruen, 1995)? Como cuidar da "condis:ao humana", segundo a
etica do poder de perdoar e do poder promessa a cumprir? Vale libertarmonos do conceito de hom em como "natureza", vale apreender o homem e a
humanidade em sua condis:ao, s6cio-historicamente construida (Hannah
Arendt, 1958).
Neste contexto de interroga<;:6es, a etica ressurge como necessidade/imperativo contra a vida consentida, em busca da vida com sentido
(Carmo Ferreira, 1998). Assim e em ruptura com os moralismos, aprendermos juntos que e uma ilusao/ocultas:ao divorciar: projecto socierario e
projecto profissional.
A interven<;:ao social deve fundar-se numa tripla referencia<;:ao: cientifico-tecnica (verdade), etico-politica (bem) e estetico-expressiva (belo).
Uma etica basica deve formatarlconferir sentido a diversidade dos saberes
academicos (assistentes sociais, professores, psic6logos, sociol6gos, antrop6logos, animadores ... ) dos profissionais que integram as equipas e protagonizam projectos e actividades de interven<;:ao.
] N TERVEN<;:AO SOCIAL,

29, 2004

Por uma Carta etica da interve nc;:ao social

I 141

A constru<_;:ao de uma deonrologia (do gr. deontos - necessidade +
logollogia) da interven<_;:ao, sempre sociocultural, devera compreender quatro dimensoes: os valores/deveres para com os publicos, objecto- sujeito
da interven<_;:ao; os valores/deveres para com os colegas e otltros profissionais; os valores/deveres para com as organiza<_;:6es-institui<_;:6es e a sociedade; os valores/deveres para consigo proprio. Sao quatro dimens6es em
rela<_;:ao redproca, que constituem a pessoa-profissional como eixo crucial:
aprender a ser. Uma constru<_;:ao/caminhada estetico-expressiva que se alimenta e fomenta o aprender a conhecer, o aprender a fazer e o aprender a
viver juntos (UNESCO, 1996).
Uma etica profissional nao apenas direccionada para a intervens;ao
psicossocial (as pessoas, as familias, os grupos, as comunidades locais),
mas combinadamente orientada para a intervens;ao sociopolitica (os problemas e as politicas sociais), questao menosprezada pelos profissionais da
interven<_;:ao sociocultural. Persiste uma falsa ideia sabre o politico, ou
seja, sabre o homem como ser da polis (animal politico, como disse
Aristoteles, no sec. v A.C.).
Considera-se que a Declaraflio Universal dos Direitos do Homem
(ONU, 1948) constitui o quadro valorativo de referencia, consubstanciado em outros documentos internacionais que especificam prindpios
ou direitos em fun<_;:ao da idade, do genera, da condis;ao social ou de
situas;6es singulares (a nao discrimina<_;:ao da mulher, os direitos da
crians;a e do jovem, os imigrantes, os refugiados, as etnias, o confronto
pafses ricos/ paises pobres, o desmando da sociedade sabre a natureza).
Sao referencias internacionais que Portugal reconhece e tern vindo a
consagrar na legislas;ao nacional. Sao referencias para a reinvens;ao da
democracia como hdbito quotidiano (Mary Richmond, 1922) ou como
modo de vida (Gisela Konopka, 1964). No caso do nosso pais, e da
maior importancia nao subestimar uma heran<_;:a cultural de alienas;ao,
radicada em dais pilares: o sociopolltico de deus - pdtria -familia e o
ideocultural de fatima - fado - futebol. Sao habitus, disposis;6es subterrineas e duradouras (Pierre Bourdieu, 1997), que formatam o nosso
universo simbolico-cultural e se constituem como obsraculos ou capital perverso para a consolidas;ao e aprofundamento da cidadania
democratica. Se a intervens;ao social nao atender aos efeitos simbolicos
e as consequencias sociopolfticas deste lastro do nosso passado recente,
lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004
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reproduzira praticas assistencialistas e de esmola, por natureza antidemocrdticas (Mary Richmond, 1922).
Revertendo o div6rcio da modernidade entre verdade-bem-belo, vale
perguntarmo-nos: a intervens;ao social nao se dimensiona como acto teenice e de arte? Pela afirmativa, e contrariando a cultura de matriz econ6mico-social da intervens;ao, com Adorno (1951), diria: Toda a obra de
arte e urn crime a baixo pres;o (Adorno, 200 1: 111).
A intervens;ao social profissional e, de facto, urn modo de agir na
polis, com saber cientifi.co-tecnico, mas combinadamente com "sentido" (valores/etica) e com "estilo" (expressividade/estetica). Urn modo
de subverter a (des)ordem estabelecida pela crias;ao de alternativas,
muitas sem aparato publico e reconhecimento social imediato (crime a
baixo pre~o).
Assim, concordamos em adoptar esta CARTA ETICA, reconhecendo
que a auto-reflexao e a reflexao partilhada constituem o campo de crias;ao da consciencia etica, em banda larga, condis;ao para uma postura
sustentada na diversidade e pluralidade dos actores sociais, tendo a liberdade individual e o respeito solidario dos direitos-deveres humanos
como finalidade, radicados no valor primeiro da vida e da dignidade do
ser humano.
Sabemos que, entre a pulsao do sonho e o chao do real, o presente
com sentido se constr6i com paciente persistencia e em educa~iio na cidade
(Paulo Freire, 1991). Por isso, concordamos em adoptar a presente Carta,
reconhecendo que a complexidade da vida, traduzida em cada situas;ao
conct·eta, nos convoca para o aprofundamento e, sempre, para a reflexao
partilhada em equipa, para que a deontologia seja sobretudo urn quadro
de referencias e nao urn catecismo.
Nesta perspectiva, sao valores basicos do trabalho social profissional (ONU, 1992) os seguintes: 1. Vida; 2. Liberdade e Autonomia; 3.
lgualdade e Niio Discriminafiio; 4. justifa; 5. Solidariedade; 6.
Responsabilidade Socia£· 7. EvolufiiO, Paz e Niio Violencia; 8. Relafiies
entre o Homem e a Natureza.

Neste quadro de referencias, assumimos o compromisso de cumprir e
aprofundar esta
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Carta
1. Os val ores/ deveres para com os publicos, objecto-sujeito da intervenc;:ao
a) 0 valor/clever de respeitar a dignidade do ser humano - crianc;:a, jovem, adulto ou idoso, normal ou estranho, nacional ou
estrangeiro, cuidando de compreenderlapreender a sua historia
de vida pela teia-rede das suas relac;:6es sociais e pelas suas puls6es individuais. A singularidade das situac;:6es individuais,
socio-familiares e comunid.rias e a multiculturalidade devem ser
cuidadosamente analisadas e compreendidas, condic;:ao necessaria para uma intervenc;:ao adequada e contextualizada. Importa
romper com a sobrevitimizac;:ao do chamado cliente, ainda tao
enformadora dos modos de trabalho tecnico, quando se posiciona com objectivos "muito ambiciosos" ou de "projecc;:ao" da sua
propria vitimizac;:ao enquanto tecnico. Uma pedagogia socratica
ou dial6gica recomenda-se como alternativa a pedagogia bancdria ou anti-dial6gica, segundo Paulo Freire (1997), porque
importa ser facilitador-provocador de auto-estima, autonomia e
sentido critico do cidadao/utente, e, por isso, de reconhecimento das suas mudanc;:as de trajectoria ("elogiar/reconhecer o sujeit 0 ") .

b) 0 valor/clever de cuidar da participac;:ao do sujeito-objecto da
intervenc;:ao pela criac;:ao de condic;:6es intersubjectivas facilitadoras
da expressao, implicac;:ao e co-responsabilidade nos projectos/actividades de remediac;:ao, prevenc;:ao ou resoluc;:ao dos problemas
identificados. A participac;:ao, encarada como fortalecimento do
poder pessoal e dvico (empowerment) dos socialmente em desvantagem (Mary Richmond, 1922), e uma dimensao fundamental para
a construc;:ao do seu projecto de vida e decisao nas opc;:6es possiveis e adequadas ao seu percurso (a haver ambic;:ao, seja a do cliente). Cuidar, por isso, do auto-diagn6stico e da informac;:ao sobre
os recursos disponiveis para fomentar a auto-gestao e decisao
pelos proprios.
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c) 0 valor/clever de defender-educar-promover a indivisibilidade
dos direitos (civico-politicos, econ6mico-sociais e culturais) do
cidadao-publico da intervenyao, sem a qual o respeito pela integridade da pessoa, o respeito da vida e do cosmos se convertem
em humanismo abstracto e antropocentrico ou em meta-discurso
que nao cuida, no presente, do homem actual- geray6es vindouras - natureza. Visar a cidadania democratica (civil e social) obriga 0 profissional a advocacia social, ser representante-patronodefensor do cidadao face as falhas ou a ausencia, insuficiencia ou
inadequayao de resposras as necessidades e problemas sociais,
manifestos ou emergentes.
d) 0 valor/clever do respeito mutua, segundo 0 principia de que 0
tecnico e o cliente tern direitos e deveres, que devem ser pedagogicamente explicitados e construidos ao longo da intervenyao, atendendo aos ritmos de apropriayao e eventuais regress6es de percurso. Contrato social, respeitado pelas partes, mas sobretudo em
relayao pedag6gica pelo tecnico.
e) 0 valor/clever da confidencialidade e do sigilo profissional como
respeito pela relayao de confianya com os utentes e pela informayao
de que se toma conhecimento no acto tecnico, ou seja, a defesa do
principia da discriyao e da reserva como requisitos da relayao de
ajuda, seja crianya ou jovem, seja adulto ou familiar, seja, sobretudo,
estranho. A discriyao e a confidencialidade devem pautar tambem a
relayao com colegas e organizay6es, sem deixar de investir na necessaria cooperayao entre tecnicos e entre serviyos. 0 consentimento previa das pessoas-cliente e incontornavel. Contra a devassa, esta em
causa o direito a privacidade. Principia etico complexa e, por isso, a
requerer explicitayao normativa (v. Projecto de Estatuto da Ordem dos
Assistentes Sociais, Cap. IV- Deontologia Profissional, Lisboa, 2002).

2. Os valores/ deveres para com os colegas e outros profissionais
a) 0 valor/clever da reciprocidade enquanto processo intersubjectivo
l NTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004

Por uma carta etica da inrervens:ao social

I 145

de permuta e complementaridade de saberes, experiencias, resultados e opini6es, por vezes, confrontacional, cuidando de colocar os
objectivos dos projectos de intervens:ao como decifrador de qualidade, contra o corporativismo academico-profissional. 0 valor de
repartir responsabilidades, partilhar vantagens pela cooperas:ao e de
estabelecer/respeitar prioridades, adoptando a avalias:ao como procedimento metodol6gico essencial, quer como auto-avalias:ao, quer
como avalias:ao sistematica dos projectos/actividades. Importa reconhecer que "trabalho em equipa'' nao deve ser confundido com
"trabalho com uma equipa".
b) 0 valor/clever da integras:ao dos novas colegas, cuidando da sua
inserc:;:ao pela informas:ao sabre a legislas:ao, organica da instituis:ao,
os projectos em curso, a redistribui<;:ao de competencias e tarefas e
o acompanhamento e supervisao, para que os novas recursos sejam
exponenciadores de melhoria da qualidade dos servis:os a prestar ao
cidadao.
c) 0 valor/clever da consideras:ao/respeito pelos colegas e todos os
outros profissionais, cuidando da qualidade da relas:ao e da participas:ao de todos, segundo uma l6gica de envolvimento e co-responsabilidade que promova uma cultura organizacional democratica e
de servi<;:o a comunidade/cidade, rompendo com o elitismo, a
burocratiza<;:ao e o centralismo, que bloqueiam ou impermitem
dinamicas ascendentes.
d) 0 valor/clever da colaboras:ao na formas:ao dos futuros profissionais, sabendo acolher e apoiar os estudantes-formandos na sua formas:ao academica, assumindo-se como formador - supervisor em
cooperas:ao com a Universidade e a Escola.

3. Os valores/deveres para com as organizas:oes- instituis:oes e a sociedade
a) 0 valor/ clever da lealdade institucional, traduzida, nomeadamente,
INTERVEN(,AO SOCIAL, 29, 2004
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no esforc;:o de desburocratizar e de assegurar a missao juddico-institucional de servicro a sociedade para a qual foi criada, ou seja, colaborar activamente para a actualizacrao da legitimidade social da
organizac;:ao, trabalhando as conflitualidades entre servicros, tecnicos
e cidadaos, cuidando da participacrao destes para a modernizacrao
dos servicros. Urge romper com o modelo tradicional da adminisrrac;:ao dos servicros sociais publicos att·aves de canais de comunicac;:ao adequados e facilitadores da acessibilidade e da cooperac;:ao
entre tecnicos e instituic;:6es.
b) 0 valor/ clever da contratualizac;:ao - parceria, segundo uma logica
de negociac;:ao, que rentabilize os recursos humanos e materiais dispon{veis e promova a efid.cia, na base duma cultura do reconhecimento em oposicrao a cultura do mal-dizer. Para a construcrao de
parcerias-redes, aconselha-se o investimento na intersubjectividadelinformalidade da relac;:ao entre pessoas-colegas para condicionar
e pressionar a mudanc;:a da hierarquia - burocracia, do desperdfcio
dos recursos (sempre escassos) e do paroquialismo institucional,
cultura que teima em persistir nos servic;:os sociais publicos face a
Sociedade Civil e ao Mercado. Urge desenvolver uma cultura de
parceria, deficidxia entre nos, atraves de uma comunicac;:ao decifravel pelos parceiros.
c) 0 valor/clever da igualdade de oportunidade e da equidade (discriminac;:ao positiva- dar mais a quem tern menos, para viabilizar o direito
a igualdade de oportunidades, em tempo util de vida), cujo garante
deve ser o Estado de direito democdxico, a quem compete promover
a efectivac;:ao dos direitos humanos (dvico-politicos, economicosociais e culturais), em colaborac;:ao com as organizac;:6es da sociedade
civil e com o mercado. A justic;:a social- imperativo etico da cidadania
democratica (civil e social) - constitui-se como eixo imediato e estrategico do desenvolvimento alternativo, em oposic;:ao a logicas regulacionistas e de primazia de criterios economicistas. Mesmo em termos
economicos, vale antes prevenir que remediar, requerendo comunicac;:ao e cooperac;:ao entre os servic;:os para melhorar a qualidade das
medidas/respostas as necessidades e problemas sociais.
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d) 0 valor/dever de investir no fortalecimento da sociedade civil
(familia e outros grupos primarios, associac;:oes-organizac;:oes nao
governamentais, movimentos sociais), ou seja, a imporrancia da
Comunidade enquanto campo de relac;:oes proximas-horizontais, de
base territorial ou centrada na defesa de causas comuns, que sensibilizam e alargam a consciencia critica dos cidadaos e simultaneamente os mobilizam como forc;:a de pressao e de iniciativas propositivas para aprofundar a democracia (democracia participativa) e
balizar o poder fragilizado dos Estados e o poder avassalador do
Mercado, no tempo da globalizac;:ao. A perspectiva do desenvolvimento social (ONU, 1995) sustenta-se nas riquezas humanas (afectivas, mentais, fisicas) como finalidade e motor do desenvolvimento,
que investe na educac;:ao para o desenvolvimento contra a subeducat;!io de todos, como, desde ha decadas, disse Josue de Castro.
e) 0 valorldever de participar nas associac;:oes da sua categoria profissional enquanto espac;:o privilegiado de produc;:ao de consciencia
colectiva, de formac;:ao, defesa e afirmac;:ao publica da profissao e
dos profissionais, nomeadamente face aos poderes publicos (central, regional e local) e particularmente para a manutenc;:ao, garantia e ampliac;:ao dos direitos sociais.
f) 0 valor/dever de divulgar- criar opiniao publica sobre os projectos e actividades inovadores para ir construindo urn novo senso
comum (Boaventura Sousa Santos, 1991), rompendo com a cultura
da peste (Albert Camus, 1947 ) ou da cegueira (Jose Saramago,
1995), da dramatizac;:ao e do desencanto, pressionando os media
para a prestac;:ao de urn servic;:o publico anti-imbecilizante, ou seja,
de fomento de uma profunda cultura civica (Anthony Giddens,
2000): solidaria e de co-responsabilidade.

4. Os valores/deveres para consigo proprio
a) 0 valorldever da autenticidade enquanto posrura/atitude, sempre
em construc;:ao, de coincidencia ou aproximac;:ao entre as palavras e
INTERVEN<;:AO SOClAL, 29, 2004
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os actos, entre parecer e ser. Requer o desenvolvimento de capacidades que tern por nome: motiva<_;:ao, auto-reflexao, auto-conhecimento, introspec<_;:ao, esperan<_;:a, responsabilidade. Toler!incia e uma
vida de verdade (Hans Kung, 1999) para consigo proprio, pelo
reconhecimento das limita<_;:6es e das capacidades proprias.
b) 0 valor/clever da compett~ncia, incluindo a vertente de "gestao
social", enquanto capacidade de desempenho, sustentada numa
postura de pesquisa, seja pela forma<_;:ao permanente, pos-gradua<_;:ao
(academica ou profissionallespecializa<_;:ao), pela supervisao, nomeadamente, a centralidade da forma<_;:ao em exerdcio (pensar e avaliar
as pdticas em equipa), e, particularmente, a auto-forma<_;:ao, entendida como tempo que cada urn permite a si proprio, trabalhandose. Assim, a competencia e urn designio/projecto pessoal que compreende 0 cietifico-tecnico, 0 etico-politico e 0 estetico-expressivo.
Pela auto-reflexao (uma hora por dia para estudar, UNESCO, 1997)
gere-se - controla-se tambem as emo<_;:6es e sofrimentos que as
vidas de outros em nos desencadeiam, requerendo/reivindicando as
institui<_;:6es tempo, dentro do horario laboral, para a reflexao investiga<_;:ao. Importa romper com o praticismo em nome da produtividade e qualidade do acto tecnico. Importa considerar tambern que as profiss6es de interven<_;:ao, pela sua complexidade,
aconselham vivamente que cada urn descubra e se exercite nas
artes, a nivel de cria<_;:ao e/ou frui<_;:ao. Tocar outras linguagens (corporal, plastica, fic<_;:ao e poesia, ecologica) e refundar-se como pessoa, estetica e terapeuticamente.
c) 0 valor/clever da realiza<_;:ao pessoal, sustentada na autenticidade e
na competencia, para que o acto tecnico seja de efectivo servi<_;:o ao
cidadao e, por isso, socialmente util, bern como, pessoalmente gratificante para o profissional.
Vale, na interven<_;:ao sociocultural, a qualidade da rela<_;:ao (seio energia- empatia- lucidez) com o sistema-cliente, porque a interven<_;:ao profissional e tambem urn acto de poesia: Partimos. vamos.
Somos, como disse Sebastiao da Gama, em 0 Sonho (1971). A
interven<_;:ao e tambem urn acto de cria<_;:ao: Equilibrados no flo fino e
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leve da vara. 0 jogo do que eos absorve. Porque o inventam, como nos
diz Sophia de Mello Breyner Andersen, em 0 Buzio de Cos (1997) .
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