FORMA<;AO EM SERVI<;O SOCIAL
PARA UMA PRATICA SIGNIFICATIVA
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"A Utopia como iclcia final para esta ou para
a outra vicla, parece, ser necessaria para um
presente vibrante" ( Jorge Wagensherg)
No ultimo Seminario Europeu das Escolas de Servi<_:o Social clebrucei-me sobre
o tema do Servi<;o Social como disciplina, tendo cm vista cnfatizar a necessidade de
constituir uma area de conhecimentos especffica do Servi<_:o Social no ambito clas
ciencias sociais. Referia-me entao a responsabilidade que as Escolas e Departamentos universitarios de Servi<;o Social tem na conceptualiza<;ao das expcriencias
profissionais, na investiga<;ao e na cria<;ao de referenciais te6ricos e conceptuais que
permitam adequar as respostas profissionais as neccssidades actuais de cada contexto particular, c proceder a transferencia de conhecimento que permita ao servi<;o
social progredir num conhecimento mais profundo do seu campo de interven<;ao.
Neste seminario, declicado ao tema Forma<;ao em Servi<;o Social para o Progresso dos Dircitos Humanos, suscito a qucstao da importancia dos valorcs e finaliclades do Servi<;o Social, c a necessidacle de promovcr os se us conteudos essenciais
entre os estudantes da nossa profissao.
0 trabalho social nasce de um desejo e de uma motiva<;ao social subjacente. Do
desejo de ajudar pessoas em situa<;ao de necessidade, do desejo e do interesse em
encontrar solu<;oes para uma situa<;ao de dcsigualdade que, dcsde o final do seculo
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se torna mais patente a medida que o processo de industrializagao avangava. Pessoas que se envolveram nesta tarefa, algumas de elas, futuros trabalhaclores sociais,
nao cumpriam, no entanto, uma fungao clefinida e reconhecida pela sociedade, eram
pedagogos, enfermeiras, fil6sofos, cicntistas ou simplesmente cidadaos que com
animo altruista dedicavam o seu tempo c esforgos as modificagao de condigoes
aclversas que afectavam as pessoas mais nccessitadas.
0 esforgo ea influencia dos pioneiros do Servigo Social contribui para a reforma
das leis, a criagao de servigos e a organiz<H;ao da ajuda social. As ideias e propostas, eo conteudo filos6fico dos primciros lfdcrcs do servigo social superaram sempre a propria intervengao em termos concretos. Por outro !ado, as contribuigoes no
campo clas ciencias sociais e educagao, de alguns dclcs como Mary Richmond, Jane
Acldams, Alice Salomon, E. Randuska, entre outros, continuam a ser hoje pertinentes. De validade actual, porque a for9a moral c ctica do seu conteudo implicadas
num ideal, ou talvez numa utopia inspiradora e marco de um caminho, uma direc9ao de progresso na concepgao da ajuda social, diffcil de alcangar e de desenvolver
em todas as suas vertentes.
0 Servigo Social define-se como uma profissao orientada para valores sociais, e
a sua iclentidade, a do Servigo Social c dos trabalhadores sociais, radica tanto nas
suas contribuigoes tecnicas como na sua dimensao etica e moral e, a sua projecgao
em face de objectivos transformaclorcs, individuais e comunitarios, esta para alem
da acgao concreta. A tal ponto is to 6 assim que poderia considerar-se que nao e Servigo Social qualquer acgao que nao promova na sua finaliclade, uma melhor qualidacle de vida, uma vinculagao com o meio, uma maior responsabilizagao, a tomada
de consciencia, um maior conheei men to, a justa reivindicagao ou a soliclariedade.
Em definitivo, a promogao dos valores humanos e sociais.
Assim, do ponto cle vista do Servigo Social poderiamos consiclerar que nao
existe progresso tecnico ou bcm-estar social se nao se regista evolugao na realizagao dos valores e direitos humanos, ja que sem eles, o progresso seria um falso ou
pseudo progresso, e nao ha avango na consecugao clo respeito pelos Direitos Humanos se este reconhecimento exclui qualquer pessoa ou grupo.
A concretizagao dos direitos sociais e uma realizagao do seculo XX c rcprcscnta
o culminar de um processo cheio de obstaculos e dificuldades. 0 ideal de igualclade
entre os homens foi o motor de grandes transformagoes sociais e a sua concretiza~ao em direitos representa uma conquista do progresso humanos irreversivel, menos
pelas suas possibilidades de aplicagao em toda a amplitude, que pelo valor que contem enquanto aspiragao e com possibilidacle de reivindicagao, com o qual se inclica
um caminho claro a reconhecer. Deste modo, a Declaragao Universal dos Direitos
do Homem adoptada pela Assembleia das Nagoes Unidas em Paris, no anode 1948,
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ea sua amplia~ao no anode 1968, sao uma referencia obrigat6ria para a maioria dos
paises em que se estabeleceu um estado de direito.
Devemos recordar que a Declara~ao Universal dos Direitos do Homem foi elaborada num periodo em que, no fim da Segunda Guerra Mundial, os princfpios
legais e morais haviam sido violados, e de novo o desejo e o ideal de constru~ao de
um mundo melhor, o desejo de igualdade entre os homens e a capacidade para
inventar vias de desenvolvimento e progresso em todas as esferas: cientifica, social
e humana.
No entanto, a adesao aDeclara~ao Universal dos Direitos do Homem de pafses
cujos sistemas econ6micos nao prosseguem precisamente a igualdade de oportunidacles, ou melhor dizendo, a cria~ao de condi~oes para a igualdade de oportunidades entre os seus membros questiona os ideais em que estes se baseavam, ja que o
mesmo sistema gera condi~oes de competitividade, individualismo e desafios
sociais muito dificeis de ultrapassar pclos grupos menos favorecidos da popula~ao.
Temos entao qu,e o mesmo sistema que advoga igualdadc produz inevitavelmentc a
desigualdade. E por esta razao que e preciso um forte sistcma de protcc~;ao ou
"repara~;ao" como tem sido ate agora o sistcma de Bcm-Estar Social cuja redc de
servi~os, programas e recursos satisfazem cm grande medida as ncccssidadcs basicas da popula~;ao. Ainda assim, os paises que desenvolveram este modclo nao tcm
de algum modo podido, impedir fen6menos da exclusao, pobreza ou violencia. Violencia que vai ganhando protagonismo nos ultimos anos por causa do fanatismo
religioso, corrup~ao polftica, criminalidade, etc .. Neste sentido o aumento dos grupos que nao respeitam os Direitos Humanos, vem aumentando, c este facto constitui uma preocupa~;ao importante a nfvel politico, profissional e de cidadania.
Num sistema de progresso como e o desenvolvimento das leis de protec~ao
social, podem observar-se como, paralelamente, se desenvolvem fen6menos de
burocratiza~;ao, atitudes passivas, ou falta de participa~;ao. Definitivamente um
anquilosamento e ineficacia nos servi~;os criados para o atendimento social, ao
mesmo tempo que um crescente numero de pessoas sao exclufdas desses servi~os,
pm·que nao conhecem as vias de acesso ou porque nao cumprem os requisitos
necessarios.
Podemos igualmente observar nalguns casos que o avan~;o da legisla~ao em
defesa de certos direitos, como os direitos das crian~;as, pode ter, se nao fore m justamente aplicados, efeitos perversos ao descontextualizarem-se dos criterios legais
aplicados na vida real, e ao oficializarem as vias de solu~ao de conflitos cmocionais
e relacionais. Por vezes, mn excesso de legisla~;ao, ou a sua ma interpreta~;ao pode
provocar o efeito oposto relativamente aos direitos cuja defesa estamos prosseguindo.
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As leis e os servi~os sociais publicos, como observa Brian Munday, obedecem
a do is tipos de justifica~ao: uma "expressiva e outra "instrumental". A justifica~ao
expressiva refere-se aos servi~os sociais como o expressao dos valores dominantes
numa sociedade particular e de acordo corn o modo como os problemas e necessidades devem ser resolvidos. Por outro !ado, a justifica~ao instrumental obedece a
criterios de administrativos e de gestao, e esta relacionada corn a despesa publica.
Estas dimensoes nao sao em princfpio contradit6rias entre si mas, corn frequencia,
os criterios administrativos, corn rela~oes a curto prazo predominam sobre o criteria de valor que se expressa por resultaclos a mais longo prazo.
Os trabalhadores sociais confrontam-se corn frequencia corn urn dilema entre as
necessidades e problemas que a popuhl~ao apresenta, o seu desamparo, sua incapacidacle para dar solu~ao aos seus conflitos, e as organiza~oes que supostamente tern
que aliviar ou resolver estes problemas.
Os trabalhadores sociais amedida que se registava o desenvolvimento doWelfare State assumiram em grande medida o papel de representantes das organiza~oes,
e em grande medida, subordinam-se-lhes cada vez mais. No momento actual
quando tem que assumir um maior controle sobre os recursos, o seu papel de ajuda
psicossocial transfere-se, em maior grau, apresta~ao de recursos sociais corn o qual
se pode produzir urn processo regressivo da sua fun~ao. Em tempo de crise a procura social refere-se principalmente a satisfa~ao das necessidades basicas e desse
modo o trabalhador social pocle chegar a assumir urn papel de "gestor da pobreza e
exclusao" (Ubieto, 1989).
Os profissionais, por um lado, introjectam o mal-estar dos utentes e, por outro,
insistem e expressam o seu proprio mal-estar e solidao. Deste modo muitos trabalhadores sociais sentem-se totalmente paralisados. S6 os que, em tais circunstancias, poclem desenvolver ac~oes criativas e inovadoras estao em condi~oes de superar esta situa~ao.
Para isso os trabalhadores sociais nao poclem perder a sua identidade como profissionais independentes que, ainda que trabalhando no quadro de uma organiza~ao,
clispoem de recursos pessoais e colectivos para enfrentar o abandono, a injusti~a ou
miseria que sofrem os utentes, e actuar paralelamente em favor da den(mcia c da
supera~ao clessas situa~oes.
Enecessaria nao limitar a responsabilidade do papel profissional seja qual foro
nfvel de interven~ao: a aclministra~ao de servi~os, a interven~ao directa ou a pesquisa. Enecessario integrar referencias colectivas em ordem a completar e complementar o trabalho individual.
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Como promover um trabalho social significativo entre os estudantes? Estas
podem ser algumas ideias talvez ut6picas:
1. Distinguir entre imposit;:ao e proposit;:ao de valores e ideologia. Basica-

2.
3.

4.

5.

mente, os estudantes devem confrontar as suas pr6prias atitudes e valores e
o seu nfvel de coerencia.
As Escolas devem manter e mostrar vivos ideais e compromissos. Num
ambiente em que a am!lise, a crftica e o pluralismo de ideias esteja presente
e encoraje o estudante a participar nele.
Sensibilizar os estudantes para situat;:5es e problemas desconhecidos para
eles. Ajuda-los a contactar com as dificuldades e sofrimento dos outros c
ajuda-los a explorar diferentes significados e formas de relacionamento.
Estimular a criatividade e iniciativa dos estudantes e o scu confronto com
situat;:5es novas nas quais dcvam assumir dccisocs e responsabilidades para
promover assim atitudcs e criterios inovadorcs.
A inovat;:ao, a criatividade ea indcpcndcncia de criterio mantcrao no futuro
profissional a sua autonomia, a partir da qual podcra situar-sc alem dos limites da organizat;:ao e das pr6prias leis.
Suscitar diferentes formas de solidariedade e de coopcrat;:ao que tcnham project;:5es e perspectivas distintas. Fomentar o surgimento de ideias c de valores participados. Finalmente fomcntar no estudante a imaginat;:ao c o desejo
de participar e contribuir para a construt;:ao de um mundo melhor.
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