INTERVEN<;AO E SERVI<;O SOCIAL.
A centralidade dos direitos humanos
para a renova~ao do servi~o social 1
Ernesto Fernandes *
A prolifera~ao das profissoes de intcrven~ao social recomencla uma leitura
s6cio-hist6rica clas concli~oes que foram palco da sua institucionaliza~ao e evolu~ao
(professores, assistentes sociais, animadores, ... ), base te6rica necessaria para a
constru~ao de novas perspectivas profissionais enrafzadas na hist6ria e numa nova
cultura dos direitos humanos. Profissoes historicamente estruturadas na divisao
entre o educacional, o social e o cultural com a consequente oculta~ao do politico,
prevalecenclo a interven~ao psico-social em detrimento da s6cio-polftica. Entendo
que, num contexto de crftica e re-inven~ao clas solidariedades tradicionais, a renova~ao do Servi~o Social devera combinar tres areas essenciais do processo de
democratiza~ao dos direitos do homem e da sociedade: a administra~ao social, a
advocacia social eo desenvolvimento local.
1. UMA LEITURA SOCIO-HISTORICA DA INTERVEN<;AO

A prolifera~ao recente das profissoes de interven~ao social, particularmente
entre n6s, suportadas em distintas forma~oes academicas de nfvel superior (servi~o
social, polftica social, sociologia, psicologia, seguran~a social, anima~ao, educa~ao
social), recomenda uma leitura s6cio-hist6rica das condi~oes de emergencia e institucionaliza~ao da interven~ao social em suas diferentes modalidades, nas sociedacles ocidentais. Abordagem que se revela necessaria para uma descoberta de novas
1
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perspectivas enrafzadas na hist6ria. Dcscoberta que e fruto de escolhas e construyao, como refere Hobsbawm:
Se porem ja nao podemos acreditar que a hist6ria nos vai oferecer a safda
cm-recta, tambem nao cremos que nos ofcreya a errada. 0 que ela oferece e uma
opyao sem qualquer estimativa clara da probabilidade da nossa escolha. A evidencia de que o mundo no seculo XXI sera melhor nao e para desprezar (... ).
A unica coisa certa acerca do futuro 6 a de que este a todos surpreendera ate
aqueles que mais hajam avanyado no carninho que a ele conduz (Hobsbawm,
1987: 419-420)
1.1 A visibilidade tragica da questdo sociol e o cnji'Ctquecimento da orclem da
caridade no contexto do capitalismo !iheml
A dupla revo1uyao (revoluyao polftica franccsa c rcvoluyao industtial britanica)
abre um cic1o de transformayi5es aceleradas em todos os domfnios da vida e das relayi5es sociais, gerando igualmente a questao prolctaria. Nas palavras de Leao XIII, na
encfclica Rerum Novarum, em 1891:
Efectivamente, os progressos incessantcs da industria, os novos caminhos
em que entraram as artes, a alterayao das rclac,:ocs entre os operarios e os patri5es,
a afluencia da riqueza nas maos de um pcqucno nC11ncro ao !ado da indigencia
da multidao, (... ), deu em resultado final urn tcmfvcl conflito.
Neste perfodo, o do capitalismo liberal ou sc!vugc111 (Leao XIII), sao os direitos
ci vis e politicos (direitos de primeira gerayao) quc vao sendo progressi vamente
reconhecidos e protegidos.
Quanto a questao social permanece 0 silcncio liberal ea tese de que 0 pobre e
responsavel pela sua pobreza. Coube ao movimcnto operario e a cultura de oposiyao que se foi fmjando entre o sofrimento, a mortc c a luta, inventar a sua defesa
atraves das mutualidades, cooperativas, associac,:ocs recreativas e culturais, sindicatos e partidos. Ao Estado, como garante da lci c da ordem, coube manter a tradiyao
de intervenyao supletiva na base da protccyao dos invalidos (bons pobres) e da
repressao dos valid os (maus pobres ). Apesar da secu1arizayao ideol6gica e polftica
em curso, no domfnio social persiste o papcl das igrejas e das suas instituiyi5es de
caridade.
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E, a partir do ultimo quartel do sec. XIX, na transiyao do capitalismo liberal para
o capitalismo monopolista, que o Estado assume de forma sistematica e progressivamente ampliada a consagrayao e a protecyao dos direitos sociais para fazer frente
aquestao social ou questao proletaria, denunciada como um temfvel conflito. Estavam amadurecidas as condiy6es sociopoliticas e te6rico-idel6gicas (nascimento, em
particular, da sociologia) para re-orientar e fundamentar em bases cientfficas certas
praticas de auxflio social e de instruyao, conferindo-lhes profissionalidade e legitimayao social. Os professores (N6voa, 1991) e os trabalhadores sociais/assistentes
sociais (Netto, 1992: 11-17) afirmam-se como categorias profissionais no quadro da
divisao sociotecnica do trabalho em sociedades estruturalmente transformadas pela
16gica do capital. Assim, as polfticas sociais definem o espayo de inseryao destes
novos profissionais, convocados para regular conflitos, atenuar as consequencias
sociais da industrializayao - urbanizayao e promovcr a educayao, quer escolar,
quer nao formal (educayao social).
Nas condiy6es sociais e politicas emergentes do p6s-gucrra, a cxpansao do
Estado Providencia, que se traduziu no reconhecimento de novos dircitos sociais
(econ6micos e sociais) e na criayao de novos servi9os sociais publicos, possibilitou
a diversificayao das profissoes de intervenyao social, particulannente na area da
Animayao. Novas necessidades de subsistencia vao justificar a institucionalizayao e
o desenvolvimento de projectos e actividades de natureza ludico-criativa, destinados em especial a crianyas e jovens. Eo reforyo da educayao informal para completar/equilibrar a escola-instruyao.
Ignorando-se mutuamente, estas tres profissoes passam a ocupar territ6rios de
fronteiras fechadas: professores para a educayao, assistentes sociais para o social c
animadores para a cultura (Ander-Egg, 1984). Este fronteirismo entre o educacional, o social e o cultural com a consequente ocultayao do politico e rcsponsavel pela
redu9ao das praticas aintervenyao psico-social. No entanto, em todas elas, e cada
uma na esfera do seu saber profissional fala a linguagem da educayao como dimensao das suas praticas s6cio-relacionais.
No caso do Serviyo Social, reconhece-se, desde o infcio da profissao, que a sua
identidade consiste na administra~ao e execu(iio dos servi(·os sociais atraves de
uma prdtica de cunho educativo (Iamamoto, 1992: 166). Educayao entendida como
self-help, capacitayao, auto-determinayao, cooperayao, quer para a expansao da personalidade e desenvolvimento das diferenyas, quer para a democracia como habito
quotidiano ou modo de vida, justiya social e progresso da especie humana tornando
11/ten·eJI!;iio Social, 13//4, !996
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melhores as relay5es sociais (expressoes de autores classicos do Serviyo Social,
como Mary Richmond, Gisela Konopka, Gm·don Hamilton, Murray Ross).
No seu itinerario, o Serviyo Social vai incorporar teorias e conceitos de diferentes disciplinas cientfficas, prevalentemente da sociologia, psicologia e antropologia
para definir a sua especificidade enquanto disciplina de intervenyao, primeiro como
Serviyo Social de Caso, e, no p6s-guerra, como Serviyo Social de Grupo e Serviyo
Social de Comunidades.
A natureza eminentemente operativa da profissao leva a enfatizar uma 16gica de
metodos e tecnicas com consequencias para a identidade e estatuto te6rico do Serviyo Social. Bartlett identifica, ate ao final dos anos cinquenta, as seguintes baneiras ao pensamento integrativo em Serviyo Social, responsaveis pela sua subalternidade no contexto das Ciencias Sociais:
- atitudes anti-intelectuais: focalizayao sob re a unicidade do indivfduo (o seu
valor, a sua dignidade, os se us sentimentos, o seu crescimento ), sentindo
como ameaya a generalizayao e a teoria, valorizando em consequencia a sensibilidade e a intervenyao como arte;
- resistencia aabordagem dedutiva: fixayao na experiencia, confianya demasiada em feixes limitados de teoria, resistencia em considerar hip6teses globais
ou quadros de referencia amplos para a compreensao dos elementos essenciais e unificadores da profissao, independentemente dos metodos (caso,
grupo, comunidade) e dos campos (familia, menores, empresa, rural, ... );
- abuso da abordagem demoCJ·atica: atitude que absolutiza a liberdade individual do profissional, acentuando o sentir e agir de cada um em detrimento do
pensar e conhecer, bloqueanclo ou rclardando a identidade do Serviyo Social
como categoria s6cio-profissional;
- abordagens actuais da acyao social: prcssionado por condiyoes de aumento e
complexidade dos problemas sociais (pobrcza urbana, direitos civis dos
negros, ... ), regressao para formas de inlervenyao imediata em prejuizo das
operayoes de concepyao e planeamento clas politicas sociais, afectando a
posiyao institucional da profissao.
Esta consciencia crftica assume uma primeira superayao na Definiyao Operacional da Pratica do Serviyo Social, em 1958, por iniciativa da Associayao Nacional de
Assistentes Sociais dos EUA, e traduz-se na identificayao de elementos comuns a
nfvel te6rico e valorativo como base para toda a pratica do Serviyo Social (Bartlett,
1970).
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1.3 A diversifica~ao das profissoes de
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social e os desafios coloca-

dos pela crise civilizacional
A partir do final dos anos 60, novas tens6es e novos conflitos se agudizam. Ea
emergencia de uma crise de contornos civilizacionais que toma lugar na cena internacional e nas nossas consciencias.
A crise do Estado Providencia e apenas uma dimensao da policrise que afecta o
mundo inteiro e que Paulo VI definiu na Populorum Progressio nestes termos:
Hoje, o fen6meno importante de que todos devem ter consciencia e o facto
da universalidade da questao social.( ... ) Os povos da fome dirigem-se hoje, de
modo dramatico, aos povos da opulencia (Paulo VI, 1967: n. 0 3).
A mundializa9ao da questao social (o drama norte/sul) vai produzir a consciencia de novos valores e posturas e a necessidade de uma nova ordem internacional.
De novo, a ONU, na Carta dos Direitos e Deveres Econ6micos dos Estados, em
1974, reconhece que a questao e politica e que as rela96es econ6micas sao a base
do problema do desenvolvimento - subdesenvolvimento:
Os estados devem cooperar corn vista a tornarem mais racionais e equitativas as rela96es econ6micas internacionais e encorajarem a realizct9ao de altera96es estruturais no contexto de uma economia mundial cquilibrada, de acordo
com as necessidades e os interesscs de todos os pafscs, em especial dos pafses
em desenvolvimento, e devcm tomar mccliclas apropriadas para atingir este
objectivo (ONU, 1974: Art. 8. 0 ).
Contudo, os sinais da crise persistem e alastram-se e a velha ordem resiste.
Violados os clireitos human os, a paz nao e possfvel porque ela e fruto da justi9a,
como denuncia Joao Paulo II, na encfclica Sollicitudo Rei Socialis:
As popula96es exclufdas da reparti9ao equitativa dos bens, destinados originariamente a todos, poderiam perguntar: por que nao responder com a violencia
a quantos sao os primeiros a tratar-nos com violencia?
E se a situa9ao se examinar aluz da divisao do mundo em blocos ideol6gicos - ja existentes em 1967 -, com as consequentes repercuss6es e dependencias econ6micas e polfticas que isso acarreta, o perigo revela-se muito maior
(Joao Paulo II, 1987: n. 0 10).
A interven9ao sistematica da lgreja, desde os finais do seculo passado, advertindo para a distin9ao entre a orclem da justi9a e a ordem da cariclade, tem uma
l11terre111'<1o Social, 13114. 1996
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expressao forte nas pniticas das comunidades de base animadas pela Teologia da
Liberta~;ao, sobretudo no Terceiro Mundo.
Assim, apesar da cultura dominante que proclama solenemente os direitos do
homem, a visibilidade da sua viola~;ao e cada vez mais manifesta. As desigualdades
polfticas, s6cio-econ6micas c culturais presentes, mesmo nas sociedades ditas
desenvolvidas, sao geradoras de urn mal-estar que mergulha na perplexidade e/ou
na indiferen~;a muitos dos cidaclaos. A cultura oficial, ocultando a realidade dos factos, defende a estabilidacle da dcsorclcm, convocando/distraindo os cidadaos para o
consumo e para o sucesso individual. Rc-instala-se o capitalismo liberal, a lei da
selva, encoberta pelo Estado de Dircito que negligencia, na pnitica, a satisfa~;ao dos
direitos e faz coro corn o discurso da solidariedade para iludir a natureza polftica e
etica das desigualdades sociais.
Paradoxalmente, coincide com csta crisc, o nascimento de uma nova consciencia e de novas lutas sociais pelos direitos humanos, articulando aos direitos de liberdade e aos direitos de igualdade, novos dircitos - os direitos culturais (a paz, o
anti-racismo, a nao-discrimina~;ao da mulhcr, o ambiente, o patrim6nio, a subjectividade como direito adiferen~;a). Lutas c rnovimcntos sociais que apontam para os
valores da indiviclualidade e da cidadania it cscala do planeta. Sao os caminhos da
revolu~ao cultural para re-orientar a revoluc;ao industrial do seculo passado, como
refere Josue de Castro. Revolu~;ao simb61ico-cultural porque os direitos humanos
- historicamente reconhecidos em perioclos distintos c tao desigualmente protegidos no quotidiano - devem ser encarados na sua necessaria interclependencia para
a defesa e relan~amento da democracia e construc;ao da paz. Ea era dos direitos da
terceira gera~ao, os direitos p6s-materialistas, corno analisa Boaventura de Sousa
Santos (Santos, 1994: 203-241).
Eneste contexto de crise, que, por urn lado, segundo a 16gica da divisao sociotecnica do trabalho, novas profissoes e praticas de intervcn~ao se institucionalizam
nas areas da pedagogia, da comunica~;ao, da administnt~;ao, do consumo (Crapuchet
e Salomon, 1992), e, por outro, se instala a crisc c as tcntativas de reformula~;ao das
profissoes de interven~;ao historicamente primeiras (professores, assistentes sociais,
animadores).
No caso do Servi~;o Social, este processo de crftica e renova~;ao da profissao data
de meados dos anos 60, particularmente nos E.U.A e em varios paises da America
Latina. Este movimento de reformula~;ao do Scrvi~o Social, limitado acritica dos
aspectos tecnico-operat6rios da interven~;ao ou questionando, mesmo rompendo,
corn as perspectivas societarias que sustentaram o Servi~;o Social como disciplina
(historicamente atravessado como dominante pelas referencias te6rico-ideol6gicas
do liberalismo e do funcionalismo), teve porem em comum a denuncia da inope1ntervenr[to Sncio/, 13/14, 1996
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rancia e da falencia do Servi9o Social tradicional, conforme analisa Paulo Netto
(Netto, 1991).
0 Servi9o Social, polarizado ate aos anos 60, na interven9ao psico-social, vai
passar a equacionar a sua dimensao sociopolitica, retomando urn veio da sua tradi9ao, corajosamente protagonizado por Jane Addams (1861-1935), figura pioneira
do Servi9o Social e rnilitante dos direitos humanos (Premia Nobel da paz em 1931),
que afirmava nao terem os traba1hadores dos settlements o direito de se implicarem
na vida de uma comunidade e ignorarem a politica (Martinez, 1991: 138-46).
Aberto o tempo do debate plural e de experimenta96es alternativas estimuladas
por condi96es s6cio-politicas de evidente dramaticidade, o Servi9o Social redescobre-se e e redescoberto como parceiro de viagem dos outros cientistas sociais,
num presente de crise dos paradigmas dominantes, te6ricos e politicos.
No caso de Portugal, a traject6ria geral enunciada para a interven9ao e para o
Servi9o Social apenas encontra condi96es favoniveis com o 25 de Abril atraves da
institucionaliza9ao do Estado de Direito, do reconhecimento do ensino das ciencias
sociais, do desenvolvimento da investiga9ao social e da expansao do mercado de
trabalho para os interyentores sociais.
A investiga9ao, a forma9ao permanente e a p6s-gradua9ao em Servi9o Social
sao eixos cruciais da renova9ao que, hoje, ocorre em Portugal, num contexto plural
de profiss5es sociais e de perspectivas de interven9ao.

2. PARA UMA INTERVEN<::AO DO SERVI<::O SOCIAL RADICALMENTE COMPROMETIDA COM OS DIREITOS DO HUMANOS
Segundo o Art. 28. 0 da Declara9ao Universal dos Direitos do Homem, Toda a
pessoa tern o direito ao estabelecimento de uma ordem social e intemacional em que
os direitos e liberdades proclamados nesta Declara9ao alcancem plena eficacia. Mas
diz igualmente no n. 0 1 do Art. 29. 0 : Toda a pessoa tern deveres para corn a comunidade, pois s6 nela e que pode desenvolver livre e plenamente a sua personalidade.
Nas condi96es actuais, a desordem e bastante, a consciencia desta complexidade
e insuficiente e a perplexidade/confusao e mais que muita. 0 desenvolvimento de
poucos pafses eo subdesenvolvimento da maioria e, segundo Josue de Castro, urn
problema de sub-educa9ao, nao apenas do Terceiro Mundo mas do mundo inteiro.
Esta em causa urn modelo de desenvolvimento que gerou dialecticamente o crescimento econ6rnico de uns tantos ea pobreza da maioria. Daf, a necessidade de construir uma estrategia global de desenvolvimento que niio separe a economia do
humano, mas que, pelo contrario, considere o homem, os grupos humanos, toda a
humanidade, coma o objectivo final do desenvolvimento (Castro, 1971: 34). Ou
lnte!vellfGO Social, 13114, /996
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como referiram os Ministros Europcus Rcsponsavcis pelos Assuntos Culturais, na
Declara9ao Europeia sobre os Objcctivos Cultmais (4." Conf., Berlim, 1984):
A finalidade das nossas socicdadcs c pcrmitir a cada um a realiza9ao individual na liberdade e no respeito solichlrio dos dircitos do homem; tal realiza9ao
passa pela cultura que constitui o !'actor L'ssrtlcial dum desenvolvimento harmonioso das sociedades, juntamentc com os l'actorcs sociais, econ6micos e tecno16gicos; as riquezas humanas- afcctiv;1s, tnctltais, ffsicas- constituem a finalidade e o motor do desenvolvimcnto.
Para esta estrategia, que assenta na intcrdcpt'tldi'ncia como um facto (familia e
outros grupos primarios, localidades, rcgii'\cs, pals, n1undo), surge-nos a solidariedade como um valor, se essa for a nossa cscolha. se tivcrmos a liberdade ea ousadia de a querer.
A ret1exao que proponho, desenvolvida cm trabalho rcccntc (Fernandes, 1994),
entra em ruptura com os esquemas tradicionais de conccbcr c praticar a solidariedade, quer como re-emergencia da caridadc. qucr co111o curidade laicizada e socializada (Manuel Sergio), pm·que estas ocull<ltll a vioi<H,;ilo dos direitos humanos,
manipulam mediaticamente os sentimentos dos cidadf1os c rcprocluzem a sub-educa9ao cfvico-cultural. Trata-se de pensar a sol idaricdadc como valor, investimento
e princfpio estruturaclor do desenvolvimcnto pt.·s~;oal c L·olcctivo. Daf, concebe-la
numa perspectiva relacional e policentrica, tendo pm hasc unw visao integracla dos
direitos humanos (cfvico-polfticos, econ(Hnico sociais L' culturais). A solidariedade
numa perspectiva relacional (da escala minossoci<ll il cscala macrossocial) implica
a imbrica9ao de dois processos: por um Iado, os <~clort·s sociais intcgram-se em conjuntos mais vastos, de perten9a ou de rcl'cri'ncia, l' co1n cks se identificam, se solidarizam e se responsabilizam: processo de particip<H;ito/cidadania; por outro, os
intervenientes tendem a diferenciar-se, a autonontil<~l se, a aprcndcr/construir o seu
lugar e a sua responsabilidade singularcs: pmLTSS() de participa9ao/subjectividacle.
Colocar em termos relacionais a solidaricdadc L; conkrir-lhc uma dimensao nao
apenas etica, mas sobretudo cultural, porquc se prctcndc l'aeilitar e instituir novas
pnlticas de socializa9ao e novos estilos de vid<~. ;tpost<~dos na qualidade do viver e
nao no nfvel de vida, como tem sido a pauta das nossas sociedacles e do modelo institufdo pelo projecto social da modernidadc.
A solidariedade numa perspectiva polici'ntrica comprccncle distintas c articuladas ordens, tendo por condi9ao uma pcdagogia polftica: a solidariedade de cada um
com o seu mais proximo para aprecnder c L'Xcrcitar a soliclariedade com os outros
locais, o nacional, a europa eo mundo. Tais ordcns s;\o: a ordem das solidariedades
publicas (autarquias, governos rcgionais e central, uniao europeia, insU1ncias interlnterrenrii!J S'ociuf. 13/f.f-. 1996
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nacionais); a ordem das solidariedades pr6ximas, horizontais, ascendentes (interindividual, familiar, comunitc'iria, associativa, movimentista); a ordem das solidariedades particulares segundo a 16gica do mercado (servi~os sociais e industrias do
lazer); a ordem das solidariedades profetico-religiosas e da caridade evangelica,
entendidas como antecipa~ao, denuncia c rcferencia de gcncrosidadc cm socicdadcs
de complcxidadc crcsccntc c multiculturais (Gandon, 1993).
E, ncstc quadro conceptual, que cntcndo rccolocar a intcrven~ao do Servi~o
Social, dcstacando tres areas csscnciais para o proccsso de dcmocratiza~ao dos
dircitos do homem e da sociedade. Estas areas sao a administra~ao social, a advocacia social c o dcscnvolvimcnto local.

Renovar a Administra\ao Social
A intervcn~ao do Estado c consequcnte constru~ao de uma administra~ao no
domfnio social, dcsdc o ultimo quartcl do sec. XIX, sofreu uma cvolu~ao que se traduziu na passagcm de uma conccp~ao lcgalista, rcgulamcntadora, fiscalizadora e de
controle (protec~ao do homem no trabalho) para uma concep~iio mais alargada com
objcctivos de promo~ao, anima~ao e cria~ao de oportunidades (protec~ao do
homem nas suas condi~oes sociais de existencia).
Este movimento de estatiza~iio do social, nas sociedades centrais, vai ser contrariado, a partir da decada de 60, com a descentraliza~ao polftica e administrativa
e com o crescente recurso a parceiros da sociedade civil.
Hoje, apesar da moda neo-liberal, a explosao e agravamento dos problcmas
sociais exigem c tornam imperativo o papcl do Estado na polftica social e reclamam
uma nova administra~ao social.
Nesta perspectiva, a democratiza~ao dos servi~os sociais e um vector essencial
da democratiza~ao da vida social e compreende:
- Maior envolvimento e participa~ao dos cidadaos na administra~ao dos servi~os, particulannente atraves das suas organiza~oes (associa~oes sociais e culturais, sindicatos, empresas), para inverter o autoritarismo, a burocracia e o
isolamento dos servi~os em rela~ao asociedade civil. Implica, portanto, estabelecer uma polftica de dialogo, de negocia~ao e contratualiza~ao com os
parcerros socrars.
- Democratiza~ao do acesso aos servi~os, garantido por um sistema de servi~os sociais publicos gcridos pelo Estado e pelas Autarquias. Trata-se de consolidar o Estado Providencia atraves de uma polftica social sobretudo direccionada para a correc~ao das desigualdades, hoje, em manifesto crescimento,
pois o mercado pode ser utilizado para melhorar o atendimento e a coordeln!cn·enrao Social, 13114. IYIJ(J
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nayao, mas nao para determinar direitos ou participayao num estado de bemestar (Khan, 1973: 23).
- Funcionamento interno democnitico dos serviyos, racionalizando recursos,
reconhecendo competencias e equacionando interesses e capacidades para
qualificar e adequar as prestay5es. Sem uma cultura institucional democnitica que privilegie o debate, a formayao em exercfcio e a autoridade partilhada, persistini a 16gica de aparelho e a politica do guiche.
- Aumento dos poderes decis6rios do tecnico contra a 16gica descendente,
burocnHica e autoritaria que nao favorece posturas de lealdade, empenhamento e cooperayao, mas antes estimula o espfrito de funcionario publico e
desencadeia interesses e lutas meramente corporativos entre as diferentes
categorias profissionais corn flagrante prejufzo para a qualidade do serviyo.
A conquista de maior autonomia e o excrcfcio das responsabilidades e seus
riscos apontam para novas qualidades profissionais compativeis comas capacidades de mediayao dos conflitos, de facilitador do dialogo e da negociayao
entre a administrayao e os cidadaos, hojc, cxigidas aos tecnicos.

Investir na Advocacia Social
Pm·que a desigualdade da protecyao das necessidadcs c interesses sociais dos
diferentes grupos esta inscrita na propria formulayao dos dircitos ou porque os direitos consagrados nao sao aplicados, a intervenyao deve visar a Iuta pcla mudanya do
direito e a !uta pela aplicayao do direito vigente.
A funyao de advocacia social constitui o intervenlor corno patrono, protector e
representante do cidadao junto da administrayao, como analisa Alfred Kahn referindo-se a reformulayao do papel do assistente social nos EUA, no contexto dos
anos 70. Diz o autor: A advocacia de "casos", levacla a serio, conduz aclescoberta
de que alguns problemas nao poclem ser resolvidos clevido a normas inadequadas e
afalha das instituiy5es. Leva tambem a indagar se a eficiencia nao exigiria o tratamento "por atacado" de alguns problemas. Em suma a aclvocacia de casos leva tarnMm aadvocacia de classe (Kahn, 1973: 32).
Esta competencia revela-se particularmente pertinente para a nossa sociedade,
pm·que
como sabemos - e gritante a cliscrepancia entre o reconhecimento e a
protecyao efectiva dos direitos. Julgo, no entanto, que o exercfcio desta advocacia
nao s6 exige outro empenhamento e consolidayao das organizay5es profissionais
dos assistentes sociais, como exige formas superiores de coopera9ao e pressao por
parte dos diferentes profissionais que interagem no campo social.
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Apostar no Desenvolvimento Local
Afirmada a indispensabilidade do papel dos poderes publicos atraves de polfticas sociais sobretudo orientadas para a correcyao das desigualdades sociais e das
assimetrias regionais, exigindo medidas de discriminayao positiva para melhor distribuiyao do bem-estar e dos sacriffcios, assiste-se concomitantemente a um surto de
iniciativas e projectos de desenvolvimento local.
A re-emergencia da sociedade civil como sociedade providencia representa um
factor forte de democratizayao e de humanizayao da vida social. Fen6meno em
expansao nas sociedades centrais e com larga visibilidade entre n6s, potenciando a
nossa tradiyao de solidariedades de parentesco, de vizinhanya e comunit<1ria, tradiyao que persiste em virtude da nossa condiyao de pafs semi-periferico. Neste caso,
nao vale a auto-desvalia e o sentimento de atraso que nos caracterizam face a
europa-mito.
Estes projectos, que ultrapassam cm Portugal uma centena, scgundo estudo
coordenado por Roque Amaro (ISCTE, 1992), apresentam caracteristicas diferenciadas e sao atravessados por algumas ideias-forya como sejam:
- Sao projectos de base teiTitorial, ou seja, que privilegiam a sua pertenya e a
sua incidencia local/comunitaria;
- Sao projectos que valorizam a participayao das populay6es e que pretendem
suscitar e mobilizar as capacidades de iniciativa existentes nas comunidades
locais;
- Tem, em geral, como objectivo o desenvolvimento integrado, abarcando
varias areas de intervenyao, articulando diferentes grupos e sectores e pressupondo uma abordagem interdisciplinar;
- Privilegiam as zonas mais marginalizadas das sociedades actuais (zonas
rurais, zonas suburbanas degradadas, desempregados, crianyas e jovens, idosos, reformados, deficientes, mulheres isoladas, minorias etnicas, etc.);
- Apresentam soluy5es inovadoras.
Sendo evidentes as potencialidades que encerram estes projectos, sao identificadas limitay6es, entre as quais destaco:
- Dificuldade em levar a pratica o objectivo de participayao alargada das
comunidades abarcadas pelos projectos;
- Falta de enraizamento de alguns grupos ou equipas promotores das iniciativas;
- Tendencia para o localismo (auto-suficiencia e fechamento dos seus horizontes);
lnteJWIIfiiO
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- Falta de recursos (financeiros, humanos, materiais, etc.);
- Excessiva dependencia do exterior (em ideias, recursos humanos, mercados, etc.);
- Excessivo controle por parte da Administra9ao Publica;
- Dificuldade em levar apratica uma perspectiva interdisciplinar, por falta de
tecnicos de algumas areas;
- Deficientes bases econ6micas e de gestao, apropriadas a este tipo de projectos;
- Pouca liga9ao corn grupos e centros de investiga9ao.
Sao limita96es, algumas excessivas e bloqueadoras das iniciativas e vontades
locais se nao for acontecendo a renova9ao da administra9ao e a qualifica9ao e
empenhamento dos tecnicos, tambem dos assistentes sociais presentes em muitos
dcstcs projectos. Como afirmava Augusto Santos Silva, na Sessao de Abertura de
"Manifesta" (Assembleia e Feira do Desenvolvimento Local, Setembro, 5 a 9 de
Outubro de 1994), o desenvolvimento local como processo end6gcno, sustentado e
participado, recorrendo a metodologias de intcrven9ao intcgracla, apresenta vantagens para a resolu9ao ou redu9ao dos quatro problctnas cruciais da socicdade portuguesa: o futuro do mundo rural, a cria9ao de cmprego, a pobreza e exclusao social
eo desenrafzamento social da cscola. Consiclero, pela sua gravidade, um quinto problema: o analfabctismo literal c funcional e a baixa escolaridade.
0 saber e a cxpcriencia acumulados pelo Servi9o Social a nfvel do desenvolvimento comunitario e do servi9o social de comunidades, desde o p6s-guerra e em
Portugal des de os an os 60 e eo m outra liberdade p6s-25 de Abril (V arios, 1988),
convocam estes profissionais para que, em pm·ceria com os outros interventores,
saibam escolher e firmar esta via a1ternativa de desenvolvimento. Um desenvolvimento que se sustenta do exercfcio efectivo da cidadania como pratica da demoet·acia directa, participativa, ascendente e descentralizada. Um desenvolvimento que e
fruto da educat;ao como uma disciplina do curcicter que, ao in\'Cs de favorecer as
tendencias pussionais, a expunsclo do sentimento, o pendor pum o demagogia, a
histerico dmmoti;:,a~·ao do vida plib!iccr, fosse 11111 desem'Oh'imento da iniciotiva, dcr
\'ontade de cricrr umo sociedade melhm; do responsobilidade, do auto-domfnio, do
!ibe rta~·ao quotidiana, do selj~govemment (Sergio, 1954: 16 ).
Trata-se da constru9ao da sociedade aberta, sujeita a fort;as de tremendo pocler
dcstruidor mas que podem ser dominadas atraves da !uta pela liberdade igual como
acreditava Karl Popper (Espacla, 1994 ).
Esta !uta pela liberdctde igual continua a requerer saber, poesia e persistcncia.
Requer uma cultura de solidariedade que e fruto da educa~ao para a liberclade e para
Inrcncnrao Social. !31/.f.. /i.J9()
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a cidadania. Uma cultura ousada de reconciliayao entre o pao eo luar, como nos diz
Sophia de Mello Breyner em Lusitania:
Os que avan9am de tl-ente para o mar
E nele enterram como uma aguda faca
A proa negra dos seus barcos
Vivem de pouco pao e de luar.
Assim, a !uta pela liberdade igual, sendo uma questao etica, requere em primeiro
lugar uma nova cultura que abra horizontes novos para a solidariedade e para o
direito a esperan9a ea utopia, como nos interpela Natalia Correia em 0 Sol nas Noites eo Luar nos Dias I:
As pessoas caem como folhas
E secam no p6 do desalento
Se nao as leva consigo
A furia poetica do vento.
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