0 SERVI<;O SOCIAL HOJE
Jose Paulo Netto

*

**

Ilustres convidados presentes:
Professor Lufs Moita- Presidente do Conselho Cientffico;
Dra. Dinah Ferreira- Presidente do Conselho Directivo;
Dr. Jorge Cabral- Presidente da Cooperativa ISSSL;
Maria de Jesus Gonr;alves - Presidente da Associar;ao de Estudantes do ISSSL;
Professores, Familiares, Estudantes, Companheiros Assistentes Sociais:
Seja-me permitido, preliminarmente, agradcccr o convite para intervir nesta
oportunidade, momento significativo para todos os que aqui se encontram.
Quero dizcr-vos que, ao aceitar este convite, nao o fiz de modo simplesmente
protocolar: e que, nesta casa, nao me sinto um estranho no ninho, um professor
estrangeiro que ocasionalmente passa par ea. Antes, os lar;os que me ligam ao
Instituto, desde que pela p!imeira vez ea estive, ha 16 anos, tais lar;os sao permanentes.
E penso que hoje me e dado mais uma chance para aprofunda-los e testemunhar
a minha vincular;ao aos companheiros cam os quais, desde os tempos diffceis do
meu exflio, tenho aprendido a generosa lir;ao da solidariedade.
De forma breve e alusiva, pretendo coletivizar convosco algumas ideiasparece-me que pertinentes a um acto no qual um grupo de diplomados faz o seu
ritual de passagem ao campo profissional e ingressa na categoria dos assistentes
sociais.
Todos sabemos que o Servir;o Social, historicamente, mm·cou-se pela sua vincular;ao ao pensamento e as praticas liberal-conservadores.

* Comunicw;:ao apresentada na Cerim6nia de Aber1ura Solene das Actividades Academicas
do Ano Lectivo 1991/92 e Entrega de Diplomas aos recem-Licenciados (Curso 86/91), realizada no
ISSSL em Fevereiro de 1992.
** Doutorado em Servic;:o Social, Professor na Pontiffcia Universidade Cat6lica de S. Paulo e
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
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Na sua genese esta profissao expressou a vontade interventiva daqueles grupos e
classes sociais para os quais a chamada "questao social" devetia ser equacionada
sem desbordar os quadros da ordem burguesa. Originalmente e nos seus primeiros
desdobramentos, o Servis;o Social condensou as expectativas e projectos daqueles
estratos para os quais o caminho da refonna conservadora era o antfdoto as ameas;as
da revolus;ao.
A institucionalizas;ao do Servis;o Social na Europa Ocidental e nas Ameticas, foi,
por isto mesmo, urn processo de dupla face. De urn lado, sinalizou a intens;ao, das
elites polfticas e religiosas, de enquadrar, vigiar e controlar as "classes perigosas":
de outro, marcou a consagras;ao de novos direitos que as classes subalternas vinham
conquistando, merce de suas lutas e combates.
Com este efeito, o Servis;o Social so adquire estatuto profissional na terceira
decada do nosso seculo, quando, e nao casualmente, a cidadania conceptualizada por
Marshall se coroa corn os direitos sociais.
Nao e por azar, assim, que o Servis;o Social tenha a sua institucionalizas;ao caracterizada por tres grandes notas:
1. a sua vinculas;ao elemcntar, directa ou indirecta, corn as polfticas sociais;
2. o as suas conex5es corn os poderes de Estado, materializadas na sua insers;ao institucional e/ou organizacional;
3. o o seu caniter interventivo, basicamente centrado na acs;ao assistencial.
0

Com estas caracterfsticas, o Servis;o Social profissionalizou-se e articulou o seu
rosto dominante entre o segundo pos-guerra e os anos sessenta. Os anos sessentaexactamente aqueles que assinalaram, na nossa cultura, urn verdadeiro terramoto.
Nao recordarei convosco a decada de 60, que alguns dos quais presentes certamente viveram corn intensidade. Decada de utopias e desilus5es, de grandes projectos e imensos fracassos- a Revolus;ao Cubana, o tempo de Patrice Lumumba, os
jovens nas ruas de Paris, o combate no Vietname, os tanques de Praga, mas ainda os
Beatles, o direito ao prazer, uma historia em acto onde se fez vigente o mote "e profbido proibir". Em suma, uma decada generosa e louca, que mudou a face do nosso
mundo. e que, por via de consequencia, afectou medularmente,o Servis;o Social.
De facto, os anos 60 foram, tambem para a profissao, a decada do terramoto.
Para retomar uma bela formula de Marx, o que parecia solido desmanchou-se no ar:
valores, normas, tecnicas e comportamentos profissionais - tudo foi posto em questao. A propria legitimidade do Servis;o Social foi colocada em xeque.
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Compreensivelmente, veio depois uma certa acalmia. Os anos subsequentes
foram de clara recomposi<;ao - mas nao de restaura<;ao. Era impossfvel: na America
Anglo-Sax6nica, estavam dadas as pre condi<;6es para o que veio a chamar-se
"Servi<;o Social Radical"; na America Latina, o movimento de reconceptualiza<;ao
nao fora uma falsa promessa; e mesmo na Europa Ocidental, onde a hipoteca estatal-clerical sobre a profissao era muito pondenivel, a erosao do passado era incontrolavel.
Corn os olhos postos neste mundo em peda<;os, voltemos a nossa pequena quinta
profissional. E hoje possfvel pensar-se a legitimidade do Servi<;o Social?
Ha sentido em apostar-se neste fazer?
Ha perspectivas a convocar a nossa inteligencia e a nossa paixao?
Antes de esbo<;ar uma sugestao de resposta, vale a pena retornar aqueles tres tra<;os constitutivos da nossa profissionalidade, que ja sumariei anteriormente. Vale
retornar a eles e pontuar os problemas contemporil.neos.
Primeiro: a vincula<;ao com as polfticas sociais. Parece-me que o Servi<;o Social
continua impensavel fora do marco das polfticas sociais. 0 desafio hoje, e redefinir
af o espa<;o do assistente social. Cabe manter o seu papel, historicamente consagrado, de executor terminal de polfticas sociais determinadas; mas nunca cabe,
sobretudo ampliar esse protagonismo profissional: cabe criar as condi<;6es para que
o assistente social seja tambem um planeador e urn gestor das polfticas e dos servi<;os sociais.
A cria<;ao dessas condi<;6es demanda um profissional tecnicamente qualificado,
diria mais: urn profissional de altfssimo nfvel tecnico, habilitado a utilizar alternativamente os aportes das varias tecnologias sociais.
Quero dizer: a necessalia amplia<;ao do protagonismo profissional para por uma
mais rigorosa qualifica<;ao tecnica. Sem esta condi<;ao, sera inviavel redimensionar a
inscri<;ao do assistente social no marco das polfticas sociais.
Segundo: a inser<;ao do assistente social nos il.mbitos institucionais e organizacionais, suas media<;6es em face do sistema estatal.
Em sociedades complexas como as nossas, parece-me inconcebfvel um Servi<;o
Social extra-instituicional. E os quadros institucionais ja nao podem mais ser tomados como simples limitadores da ac<;ao profissional. Em verdade, eles sao o supm·te
necessaria para a ac<;ao profissional. 0 problema, hoje, consiste na reconfigura<;ao
das redes institucionais, considerando-se a sua complexidade imanente e as demandas sociais dos sectores populares. Para tanto, o assistente social deve estar prepa-
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rado politicamente: como observou meu amigo Vicente Faleiros, uma das vozes
mais lucidas do Scrvi<;:o Social crftico, o assistente social deve saber analisar conjunturas, identificar rela<;:6es de for<;:a, articular alian<;:as profissionais e sociais.
Urn assistente social politicamente ingenuo - ou, o que e quase o mesmo, que
confunda competencia polftica corn militancia partidaria - , urn tal assistente social
nao conseguira transformar os limites institucionais em suportes da ac<;:ao profissional. E, por isto, sera vftima ou do voluntariaclo, que acaneta a marginaliza<;:ao, ou da
rotina, que amesquinha a profissao. S6 a qualifica<;:ao polftica podera abrir-lhe a via
ao tertium latur da criatividade, que supcra o messianismo eo conformismo.
Enfim, a questao do carater interventivo do Servi<;:o social e do problema cla
assistencia.
Salvo erro meu, nao M Servi<;:o Social scm interven<;:ao: Urn dos tra<;:os constitutivos da profissao e, precisamente, a dimensao pratica-operativa. Em poucas palavras: nao ha Servi<;:o Social sem intcrven<;:ao pratico-empirica.
Contudo, o papel profissional da assistente social nao pode, hoje, esgotar-se na
interven<;:ao - sob pena de a profissao permanecer tributaria e residual em face das
ciencias sociais. Atualmente, no quadro de uma evidente crise na divisao social e
intelectual dos varios saberes sociais, o nosso desafio e nftido: articular a interven<;:iio corn a produ<;:ao de conhecimcnto. A resposta e indescartavel: trata-se de tornar
urn ator que, sem deso assistente social um intelectual no sentido forte do termo
curar da agao pratico-interventiva, seja capaz de elaborar teoricamente os seus
objectos e problematicas. Donde, obviamente, o compuls6rio investimento na pesquisa e na investiga<;:ao.
Sejamos inequivocos: nao se trata de competir com os soci6logos, os psic6logos
sociais, os antrop6logos, etc. Trata-se de gm·antir uma pratica profissional nao atraves do corporativismo e particularismo excludentes, mas mediante uma visao que,
multiclisciplinar, se legitime pela sua efid.cia. Nunca faremos do Servigo Social uma
teoria ou uma ciencia, ate pm·que este nao deve ser urn estatuto, mas devemos revigorar sua natureza profissional acentuanclo a sua particularidacle - uma interven<;:ao
cujos parametros sao encontrados nas ciencias sociais e cujo desempenho aporta
esses novos problemas, novos materiais e, eventualmente, novas solu<;:6es. Enfim, a
questao assistencial. Se nos cabe recusar as atitudes assistencialistas, marcadas pelo
seu conteudo tutelar, nao nos cabe recha<;:ar as polfticas de assistencia. Numa ordem
social como a capitalista, em que a dinamica do desenvolvimento econ6mico
implica a reprodu<;:ao ampliada da pobreza relativa, pensar a assistencia como direito
e legitimo e necessario.
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Evidentemente, o Servi~o Social nao se exaure na assistencia. Entretanto,
enquanto esta for uma demanda real, o Servi~o Social deve recolhe-la e acolhe-la.
Ate porque o paradoxo imanente da profissao e exactamente este: exerce-la para
torna-la superflua.
Em verdade, o que deve ser a base do exercfcio do Servi<;o Social e torna-lo
excedente. Ou seja: devemos exercita-lo na busca da sua supera<;ao. Os assistentes
sociais devem ter como objectivo remoto, pm·em real , uma sociedade que dispense o
Servi<;o Social.
Penso que, corn estas determina<;6es , podemos pensar, hoj e, a legitimidade do
Servi<;o Social. Desde que os assistentes sociai s se habilitem tecnica, politica e teori camente, sua profissao enfrentara exitosamente a procura da hist6ria. Eu diria, incisivamente, que, nos dias correntes, a competencia profissional e justamente essa
competencia tridimensional: habilita<;ao tecnica, capacita~ao politica e qualifica<;ao
te6rica. A esta tripla competencia esta hipotecado o nosso futuro. E se a vislumbramos como urn processo continuado, uma educa<;ao e uma auto-educa<;ao petmanente, creio que nao devemos temer os pr6ximos anos.
Evidentemente, ha por tras desta reflexao urn suposto, aquele que aponta para o
compromisso social da profissao.
Nao creio que ele deva ser formulado mais que em tetmos de radicalidade democratica, uma vez que neste limiar do sec. XXI, a radicalidade democratica e a unica
alternativa para a constru<;ao dum espa<;o societario que supere a ordem burguesa.
Ja me alongo e e tempo de concluir. Quero cumprimentar os novos profissionais
que hoje ascendem, formalmente, a condi<;ao de assistentes sociais e desejar que no
seu exercfcio profissional/cfvico, tenham as melhores oportunidades de desenvolvimento.
Igualmente, na abertura formal de urn ano lectivo, quero saudar aqueles que iniciam ou reiniciam o seu trabalho no Instituto.
Enfim, quero dizer-vos, profissionai s ou nao que sejamos, que este nao e urn
tempo de certezas mas tambem nao pode ser urn tempo de hesita<;6es.
Chegamos todos a urn estadio em que s6 a razao, que nao ilude a paixao, antes a
supoe, pode anunciar a manha necessaria.
Muito obrigado.

