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*

Adoptamos como eixo desta comunica~ao, sobre a tematica dos desafios e perspectivas que hoje se colocam as Polfticas Sociais, aos Direitos Humanos e ao Servi~o Social, a problematica dos direitos sociais.
Tres vectores justificam esta perspectiva de analise. Em primeiro lugar, os limites observados na concretiza~ao dos direitos sociais, apesar da institucionaliza~ao
do Estado Proviclencia, claramente comprovados na actualidade de fen6menos
sociais como a pobreza e exclusao social. Em segundo lugar, a necessidade de
repensar e perspectivar os direitos sociais face as mudan~as e transfonna~oes
sociais das ultimas clecadas designadamente a crise econ6mica e a dinamica p6s-industrial. Em terceiro lugar, a pertinencia em reanalisar a teoria da cidaclania de
Marshall, face aos limites conceptuais que hoje e possfvel assinalar aquela que e
sem duvida uma das principais contribui~oes sobre os "direitos".
Esta delimita~ao do tema nao quer no entanto significar a adop~ao de uma concep~ao de Direitos Humanos que independentize os Direitos Sociais dos Direitos
Civis e dos Direitos Polfticos, aquilo que Marshall designou de "Welfare without
citizenship" (Marshall, 1965 citado por Roche 1992:37). 2
1
Comunica~ao apresentada no painel Polfticas Sociais, Direitos Humanos e Servi~o Social, Seminario
Europeu das Escolas de Scrvi~o Social, Lisboa, Abril-Maio 1995.
Mestre em Servi~o Social, docente no TSSSL.
! Nunca e de mais acentuar a relevancia dos Direitos Civis e Politicos na realiza~ao dos Direitos do
Homem. Basta !er os jornais todos os dias para comprovar o abismo que nos separa desse prop6sito (veja-se
notfcia s sobre: 0 Relat6rio da Amnistia Internacional sabre os Direitos Humanos das Mulheres, Maio 1995 in
0 Publico 28 de Abril 1995; Escravatura de crimwas no Paquistiio e a morte do activista Iqbal Masih, de 12
anos in Time, I Maio de 1995).
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Nao significa tambem necessariamente, uma concep~ao que hearquize os Direitos Humanos e coloque como primeira prioridade a concretiza~ao dos Direitos
Sociais. 3
Finalmente nao sustenta uma perspectiva que ignore os direitos da terceira gera~ao, os Direitos Culturais (tarn be m designados direitos p6s-materialistas) e a sua
relevancia actual ou o desconhecimento da cmergencia de uma nova esfera de direitos (da 4.a gera~ao) relacionados designaclamente coma bio-etica (Bobbio, 1992:6).
Na sua ac~ao profissional os trabalhadores sociais reportam-se e enfrentam-se
com os Direitos Humanos como totalidade indivisfvel sendo perfeitamente clara a
articula~ao dos direitos sociais, direitos culturais e direitos civis e polfticos em algumas das mais relevantes problematicas sociais que hoje se lhes colocam. Mas subjacente ao eixo escolhido para a comunic<wao est{t a ideia da centralidade dos direitos sociais para o Servi~o Social, nao s6 por uma aproxima~ao hist6rica e empfrica
do Servi~o Social, mas tambem pm·que se considera que a completa realiza~ao dos
direitos civis e polfticos e impossfvel sem a satisfa~ao dos direitos econ6micos e
sociais como se afirma no Manual clas Na~oes Unidas "Human Rights and Social
Work" (1994: 5).

I. "A guerra (pelos direitos sociais) continua!"

A nossa abordagem reporta-se, quer enquanto referencia quer como contraponto, aconcep~ao de Cidadania de Marshall ( 1950/63).
Na sua obra Citizenship and Social Closs ( 1950) Mar·shall conceptualiza a cidadania como constitufda por trcs elementos ou partes distintas cuja emergencia se
verificou nos llltimos tres seculos: os direitos civis, os direitos politicos e os direitos sociais.
Os direitos civis, emergindo no sec. XVIII, garantem a liberdade individual ea
igualdade perante a lei. Incluem o direito de propriedade e de contrato, o direito a
liberdade de pensamento e de cxpressao, a liberdade religiosa, o direito de associa~ao, o direito de iniciativa econ6mica.
Os direitos politicos, estabelecidos durante o sec. XIX, respeitam ao direito de
participar no exercfcio do poder polftico e, designadamente, o direito de votar e ser
votaclo, o direito a exercer cargos publicos.

' Nao discutimos ncsta comunica9ao a questiio suscitada pelo te61ogo Leonardo Boff, com base na realidade dos pafses do Terceiro Munclo, da hierarquia dos direitos e da prioriclacle dos clireitos sociais.
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Os direitos sociais, institucionalizados no decurso deste seculo, dizem respeito
aos serviyos e beneficios sociais traduzindo-se na garantia de urn nfvel de vida
mfnimo conforme as circunstancias hist6ricas concretas. Estes direitos sao, segundo
Marshall, essencialmente realizados atraves dos serviyos sociais e do sistema educativo (Mm·shall, 1992: 8).
Eo conjunto destes direitos que para Mm·shall constitui o sistema de direitos
de cidadania. Forma de igualdade de estatuto como membro de uma comunidade social nos Estados modernos.
Marshall ve os direitos sociais como urn prolongamento dos direitos civis e polfticos os quais contribuem para o exercfcio efectivo dos direitos sociais. Para o autor
os direitos sociais traduzem 0 progresso da igualdade ou democracia face a liberdade do mercado.
Sao relevantes e corn fundamento os limites que se atribuem a tcoria de Marshall. Limites de cariz conceptual por um !ado, limites quanto a concretizayao da
suas ideias traduzidas historicamente na institucionalizayao c dcscnvolvimcnto do
Estado Providencia por outro. De alguns dcstes aspectos nos ocuparcmos aqui, mas
queremos primeiro enfatizar o que se afigura como um importantc contributo do seu
pensamento, da sua "utopia" se se quiser: a sua ideia de cidadania social como
direito a usufruir de "um padrao razoavel de bem-estar econ6mico e de seguranya"
("right to a modicum of economic security") eo direito de "participar integralmente
na heranya social e na vida de ser civilizado de acordo com os padroes prevalecentes na sociedade" (Mm·shall, 1992: 8). Mm·shall enfatiza claramente a importancia
de uma provisao basica de canicter universal como via para a constru~ao de
um estatuto de maior igualdade social assente na solidariedade social (Fraser e
G01·dan, 1994: 90-107). Uma questao de novo no centro do debate sobre as polfticas sociais e que Marshall claramente antecipou.
A persistencia da pobreza, apesar da reduyao de algumas das desigualdades
sociais sob o Estado Providencia, a emergencia de novos mecanismos de exclusao
social, a "nao cidadania" como situayao extrema que afecta grupos sociais fortemente marginalizados, questionam naturalmente a teoria de Marshall enquanto
prova de que 0 progresso da igualdade face aliberdade do mercado foi incompleto,
limitado. Mas tao importante como esta constatayao e a clara consciencia de Marshall sobre a tensao entre capitalismo e cidadania social, expressa na forma inequfvoca: "cidadania e sistema capitalista de classes tem estado em guerra" (citizenship and the capitalist class system have been at war) (Marshall, 1992. 18). Ecerto
que Mm·shall escrevia em 1950, antes p01tanto dos "anos dourados" do Estado Providencia, mas hoje podemos dizer, na 1inha de pensamento de Mm·shall, que a
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"guerra continua", mesmo quando, ou por isso mesmo, a cidadania social est<i no
centro do debate sobre as polfticas sociais.
Reportando-se atradiyao polftica dos Estados Unidos da America, Fraser e Gordan (1994) assinalam hoje, a hegemonia de uma concepyao de cidadania centrada
nas liberdades cfvicas e direitos civis (concepyao de cidadania civil). Segundo as
autoras assiste-se ao desenvolvimento de um discurso sobre a cidadania com uma
completa ausencia de referencia acidadania social. Em consequencia, a tendencia
observada, quanto aprovisao de bens e serviyos sociais, e para a centrayao em duas
formas extremas, a oposi9ao contrato - caridade. 0 contrato de trocas de equivalentes ea caridade unilateral e inteiramente voluntaria sem reconhecimento de direitos e obrigay5es comunitarias, onde a so1idarieclade social como interdependencia e
a reciprocidade nao-contratual estao auscntcs.
Aquem Atlilntico, tem-se reafirmado a irnportancia do modelo europeu do
Estado providencia, como acontece c1aramcntc no Livro Verde (1993) e no Livro
Branco da Polftica Social (1994) mas a crncrgencia, em simuW:lneo, de "uma nova
questao social" como assinala Rosanvallon ( 1995) recoloca de uma forma crftica e
sensfve1 a questao da cidadania social. Ncste contexto, a perspectiva da cidadania
como problema de inclusao e exclusao, na linha de Marshall, ganha uma nova
centralidade (Steenbergen, 1994: 1-9 ).

11. Os direitos sociais em analise e a questao dos novos direitos sociais!
Bobbio (1992: 5-6) afirma que "os direitos do homem, por mais fundamentais
que sejam, sao direitos hist6ricos, ou seja nascidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em clefesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos
de modo gradual, nao todos de uma vez e nem de uma vez por todas". A ideia de
que a cidadania em geral e os clireitos sociais em particular sao o resultado de um
processo hist6rico inacabado, e que a questao do progresso cla igualdacle face a
1iberclacle do mercado continua em aberto, claramente, no nosso tempo, nao obsta a
necessidade de repensar e perspectivar os direitos sociais face as mudan9as e transfonnay5es sociais das ultimas decadas (crise econ6mica e p6s-industrialismo, crise
do Estaclo Providencia, emergencia de uma cu1tura p6s-moclerna, ... ) e face a
importantes limites conceptuais da teoria da cicladania de Mm·shall.
Destaco dois pontos de reflexao. Em primeiro lugar, o contexto pas-industrial e
os novos direitos de cidadania. Em segundo lugar a questao dos clireitos sociais e a
perspectiva dos deveres de cidadania.
lnterrenrtlo Social.
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0 contexto pos-industrial e os novos direitos de cidadania
0 processo de des-industrializa9ao e reestrutura9ao industrial registado nas
decadas de 70 e 80 trouxe como principais efeitos, no campo que aqui nos intcressa,
o crescimento massivo do desemprego na Europa (e igualmente nos EUA) associada a uma dinamica de flexibiliza9ao !aboral que tem colocado crescentes problemas aos direitos sociais e econ6micos na esfera do trabalho. Seguran9a no funcionamento do mercado trabalho, no rendimento, no emprego, seguran9a social,
salario-mfnimo, restri9ao do despedimento, condi96es de saude e segunm9a no trabalho, ... sao direitos associados ao Welfare State hoje claramentc em questao.
Um desemprego estrutural de longa dura9ao emerge com um dos mais graves
problemas sociais contcmporaneos c arrasta consigo muitos outros problemas
sociais e formas de exclusao social. 0 emprego/dcscmprcgo ccm si mcsmo um dos
mais importantes mecanismos de inclusao/cxclusao social, gcrador de novas formas
de pobreza e multiplicador de novas exclus5cs sociais pclas cxigcncias crcsccntcs c
selectividade do mercado de trabalho.
Muitos sao os autores que consideram que as sociedades industrializadas nao
terao no futuro capacidade de gcrar e garantir emprego para todos de uma forma
continuada. E ainda que a partir do final dos anos oitenta se tenham registado factores que tornam menos negro e apocalfptico o cenario, designadamente por via do
crescimento do emprego nos scrvi9os, da dinamica demografica que desacelarou a
entrada dos jovens no mercado de trabalho e da multiplica9ao e crescimento das formas de trabalho precario e "flexfvel" (part-time, trabalho temporario, trabalho no
domicflio e auto-emprego) o desemprego e o sub-emprego deverao persistir em
nfveis muito elevados na Europa.
Eneste quadro que se multiplicam as propostas de polfticas activas de emprego
e as propostas mais radicais de polfticas de "partilha do trabalho" (Gorz), do "direito
a um desemprego util e criativo" e "polfticas de tempo livre" (Illich).
Roche (1992: 177) assinala que os pensadores pos-keynesianos reconhecem que
"tais polfticas de distribui9ao de trabalho requererao tambem uma radical desconec9ao do rendimento do emprego ea cria9ao de uma nova garantia universal de
rendimento mfnimo". Os problemas assim colocados exigem uma reforma da distribui9ao de rendimentos e a consagra9ao de um novo direito social de cidadania,
designadamente o direito a um rendimento basico. Esta e a via preventiva, a longo
prazo, dos problemas gerados pelo desemprego e sub-emprego e a mais adequada
estrategia de limita9ao da pobreza (Roche, 1992: 163-190).
lnterml('do Social. 13114, 1996
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Tratando-se de um esquema que requer a mudanya radical da politica fiscal e do
sistema de beneffcios sociais as propostas referidas por Roche baseiam na suposiyao de uma aplicayao gradual (10 anos ).
Mais uma vez, e mais ate do que a avaliayao dos custos econ6micos deste
modelo e das exigencias de reforma do sistema de "welfare" que ele implica, o principal ponto de debate e polemica, torna a estar centrado na velha problematica liberal da "etica do trabalho". Curiosamente cabe registar que a insistencia nesta vertente do incentivo I desincentivo do trabalho ocorre num perfodo em que nao ha
trabalho para todos e nao e mesmo seguro que o venha a haver quer para a actual
populayao desempregada quer para os pobrcs c cxclufdos que deveriam superar a
sua fragilidade atraves do emprego e inseryao no mercado de trabalho.
Dito isto nao esUi naturalmente em causa a ncccssidade de integrayao deste novo
direito social num sistema de direitos e devcrcs dos ciclaclaos. Veja-se que autores
que advogam a necessidade de uma profunda reforma social do sistema de emprego,
do trabalho na sociedacle actual, enfatizam o "clever social do trabalho" entendido
como trabalho-equivalente ("labour-equivalent") ao seu consumo social (Gorz) ou
um desemprego uti! e criativo (Illich).
Em fundo, o que de novo est<i em causa e a opyao entre um sistema de beneficencia voluntaria, ou esquemas assistenciais selectivos, que atraves cla relayao
directa permitam distinguir os "bons pobres" dos "maus pobres", os "bons clesempregaclos" dos "maus desempregaclos" ou antes "a aplica9ao de um principio de universaliclade que elimine o julgamento moral sobre o direito a beneficiar ou nao do
apoio cl a colectividade" (Paugam, 1993: 105) perspecti va convergente com a 6ptica
dos direitos humanos 4. Eesta a experiencia que em Fran9a se procura prosseguir
pela articulayao do reconhecimento ao direito a um Renclimento Mfnimo, (Revenue
Minimum ci'Insertion), com o clever de participayao em actividades de inseryao
social, clesenvolvidas atraves de parcerias alargadas Estado - Sociedade Civil, na
perspectiva de um "projecto de inseryao aberto e sobretuclo negociado entre o beneficiario e os responsaveis locais da ac9ao social" (Paugam, 1993: 110).
Este parece ser, ou talvez melhor continuar a ser, um desafio fundamental as
politicas sociais actuais na perspectiva dos Direitos Humanos. Mar·shall de algum
modo antecipou esta questao na sua elabora9ao sobre os direitos sociais. A complexidade dos problemas sociais estruturais que emergiram nas Ultimas decadas, na
Europa e em Portugal, reclamam que ele seja consiclerado de forma seria e rigorosa.

~ Nesta perspectiva se situa Pascale Boucaud (1993) no seu texto "Le droit au revenu minimum comme
droit fondamental de la personne en Europe".
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A questao dos direitos e a perspectiva dos deveres de cidadania 5

Ehoje claro que a ideia de Marshal! de que a consagrayao dos direitos sociais
constituiria o estadio final da cidadania nao tem fundamento. Desde entao tem-se
assistido aemergencia de novas geray5es de direitos e ao desenvolvimento de problemas que colocam a necessidade de reinventar c repensar a cidadania.
No recente trabalho The Condition of Citizenship (Stecnbergen, eel., 1994)
abordam-se clesignaclamente questoes como as cla cicladania cultural, da ciclaclania
nao-racial e nao-sexista, cla cidadania ecol6gica, da cidaclania global, da cidadania
europeia, ....
Interessa-nos aqui realyar a importancia do movimento feminista e do movimento ecol6gico pelas questoes que suscitam aconcepyao da cidadania de Marshall, ou acloptanclo a clesignayao de Roe he ( 1992) ao "paradigma dominante cla cidadania social".
0 movimento feminista ao clamar pelos direitos das mulhcrcs cvidcncia que a
concepyao de cidadania social historicamente institucionali;ada corrcspondia a uma
cicladania dos homens 6 constituindo as mulheres como cidadaos de scgunda classc 7•
Igualmente, e de um modo insofismavel, o reconhecimento efectivo dos direitos
das mulheres implica deveres nao apenas do Estado mas igualmente devcres de
outros membros da comuniclacle, e em primeiro lugar, naturalmente, dos homens.
0 movimento ecologista coloca igualmente, pela via dos factores ambientais, a
questao da rela9ao entre direitos e deveres nas dinamicas intra e intergeracionais.
Por estes e outros movimentos e problemas, c por via igualmente da crftica conservadora 8, se coloca hoje a nccessidade de equacionar a questao cla cidadania e
particularmente dos dircitos sociais nao s6 em termos de um discurso dos direitos
mas igualmente de um discurso dos deveres, deveres do Estaclo mas tambem devc-

5
Na abordagem deste aspecto temos coma referencia principal o trabalho de Maurice Roe he ( 1992)
Rethinking Citizenship, designadamente "Rethinking Social Citizenship Rights. Duties and Capitalism"
(Cap. 9).
6
Segundo Rochc os fundadores do Welfare State (Titmuss, Marshal!. Bevericlge) omitiam ou clesvalorizavam a concli~ao feminina da cidadania. A divisao sexual do trabalho implicou a divisao sexual dos clireitos e
deveres sociais entre homens enquanto "ganhadores do pao" e as mulheres coma "maes" e "donas de casa". Os
direitos sociais das mulheres consignados numa primeira fase do Welfare State eram decorrentes da condi9ao
de contribuinte dos maridos.
7
A estratifica9ao da cidaclania social nao se processou apenas em fun9ao do sexo mas igualmente da etniciclacle, cleficicncia, ocupa9ao I profissao, idade,
8
A crftica conservadora tem-se tracluzido sobretudo na defesa dos deveres na famflia e no trabalho num
"back to the basics''.
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res pessoais e deveres colectivos (das comunidades, das organiza~oes empresariais
lucrativas, ... ).
Esta e hoje uma dimensao presente em todos os dorninios das polfticas sociais.
0 direito social asaude articula-se corn o clever dos cidadaos promoveram a sua
salide atraves de habitos e comportamentos saudaveis, das comunidades locais e das
empresas respeitarem as normas de qualidade ambiental e de produ~ao de bens, ...
. 0 direito aeduca~ao, requer, inquestionavelmente, a ac~ao do Estado por via das
polfticas educativas e sociais adequadas, mas igualmente, os deveres dos pr6prios
estudantes e das famflias, da comunidade educativa em que a escola se insere, das
empresas e do mercado competitivo em gcral.
As polfticas de cidadania tern sido durante gera~oes formuladas, nas suas metas,
nas suas lutas, num discurso dos direitos. No final do sec. XX torna-se tambem
necessario falar, de agir e de compreender, como linguagem de cidadaos a responsabilidade pessoal e a obriga~ao social, num discurso de deveres assim como de
direitos. E deste modo que Maurice Rochc tcnnina o seu livro Rethinking Citizenship colocando sem duvida uma pcrtinente questao para a abordagem da cidadania nos nossos dias.
Um ponto de rcflexao ea meu ver fundamental face a anecessidade que se vem
suscitando de urn discurso dos devercs no domfnio da cidadania. Trata-se da questao de que precisamos pensar as polfticas sociais, nao na base do conceito de igualdade, medida pelas oportunidaclcs, iguais perante a lei, de acesso a bens e servi~os
sociais, mas do ponto de vista da cquidade, avaliada pelos resultados em termos de
padroes heterogeneos de qualidadc de vida, o que implica reconhecer que as diferen~as sociais, econ6micas culturais, exigem que se pense o tema da igualdade cam
desigualdade. 0 conccito de igualdade de oportunidades subjacente aconcep~ao de
cidadania de Mar·shall s6 sera real quando as oportunidades forem desiguais. Esta
em causa a necessidacle de uma discrimina~ao positiva (Sposati 1991, Branco
1993) pois que a dialectica direitos-deveres e atravessada por uma clara diferencia~ao social e cultural, e deste ponto de vista, as condi~oes do exercfcio da cidadania
enquanto deveres e responsabilidades pessoais sao desiguais. Como os trabalhadores sociais sabem, esta e alias uma questao essencial aconcep~ao dos programas e
medidas de polftica social.
Esta em causa a necessidade de refazer e reactualizar a rela~ao da sociedade consigo mesma, de renovar e aprofundar um cultura democratica de participa~ao social
e educa~ao para a cidadania, que de uma forma nao regressiva, pautada pela "ordem
da justi~a" e nao da "ordem da caridade" (Fernandes, 1994 ), e multi-solidaria
enfrente os desafios dos direitos humanos no nosso tempo na Europa e no Mundo.
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aforma\aO e ac\aO profissional

As questoes que suscitamos como a centralidade dos direitos sociais, a actualidade e pertinencia da analise da cidadania na perspectiva da inclusao-exclusao, os
novos direitos sociais no contexto pas-industrial, a dialectica direitos-deveres, sao,
a nosso ver, quest6es pertinentes para o Servi9o Social. Destaco tres aspectos na formayao dos trabalhadores sociais.

Os deveres de cidadania e o papel dos assistentes sociais na constru\ao do
utente-cidadao
Esta dimensao prende-se corn a dimensao educativa da ac9ao do Servi9o Social
enquanto profissao que potencia rela96es inter-pessoais e sociais como modo e condi9ao de expressao e desenvolvimento humano e desenvolve valores, atitudes e
habilidades capazes de desencadear a progressao individual e colectiva (Falcao,
1979:27).
As estrategias de auto-desenvolvimento dos utentes, de potenciayao da sua participa9ao social, e da sua constru9ao enquanto utentes-cidadaos sao pr6prias ao serviyo social ou pelo menos a algumas das suas significativas tradi96es. 0 serviyo
social esta pois particularmente bem posicionado para contribuir para o aprofundamento da dialectica direitos-deveres de cidadania. Requer-se neste piano, ao nfvel
da forma9ao base, o aprofundamento da forma9ao em diferentes problematicas e
metodologias especificas de interven9ao e igualmente no que se refere as novas tendencias das po!iticas sociais contemporaneas e mais especificamente aos processos
de auto-ajuda e solidariedade associativa no quadro de um novo papel atribufdo a
"sociedade providencia".

Os direitos sociais e a administra\ao dos direitos pelos assistentes sociais
Uma dimensao que importa refor9ar na forma9ao base dos assistentes sociais e
a dimensao etica comprometida com os direitos humanos. Tratando-se de um domfnio tradicional da fmma9ao ele requer no entanto aprofundamento no sentido do
treino e desenvolvimento de capacidades dos assistentes sociais para o respeito dos
direitos civicos, politicos e culturais dos utentes nos servi9os e organiza96es de
administra9ao das po!iticas sociais. Os trabalhos deste seminario sao neste sentido
urn importante contributo.
Depoimentos de assistentes sociais, estudos sobre o percurso pessoal das pessoas apoiadas pelos serviyos sociais e designadamente pelos servi9os de assistencia
fnteJWIIi'{)o
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social, ensaios diversos, chamam a aten~ao para o efeito de estigmatiza~ao e de
desqualifica~ao social que se processa pela rela~ao dos individuos e familias corn
estes servi~os.
"0 recurso aassistencia tern sido muitas vczcs descrito coma uma prova humilhante que
pode introduzir uma mudan~a profunda no itinen\rio moral dum indivfduo. A frequencia regular dos servi~os de ac~ao social ecorn efeito, a manif'csta~ao autentica da dependencia e, por isso
mesmo, de inferioridade social" (... )
A atribui~ao da assistencia pode, em ccrtos casos, ser vivido coma uma cerimonia de
degrada~ao estatutaria na medida em que o atcndido c ncsta ocasiao designado publicamente
coma um inclividuo pertencente a uma categoria com Llln cstatuto pouco honravel. "(Serge Paugam, 1991:25")

Associada a esta dimensao encontra-sc a vcrtcntc do papel do utente, enquanto
cidadao, no processo de apoio/ajuda, quer pclo rcconhccimento c valoriza~ao das
suas capacidades quer pela considera~ao da sua vontade e participa~ao na defini~ao
do processo de ajuda, o que aponta para urna 16gica de contratualiza~ao corn o
utente nao no sentido de imposi~ao de contraparticlas mas no reconhecimento do
direito de participa~ao do beneficiario no "contrato" corn a colectividade (veja-se a
experiencia francesa do RMI).
"0 desafio maior que hoje ecolocado it ac<,:ao social, eque ela seja capaz de identificar os
parametros sobre os quais deve estruturar a intcrvcnyao social para responder as exigencias da
participa~ao'' (1. Madeira, 1991:209).

Neste quadro de pensamento ganharn extrema pertinencia a forma~ao etica e
deontol6gica e o treino e capacita~ao para aspectos que podem reduzir os impactos
negativos e perversos sobre a idcnticlade dos individuos e os factores que podem
contribuir para a revaloriza~ao da iclentidade pessoal dos utentes, como:
- o sigilo rigoroso sobre os problemas apresentados pelos utentes garantindo o
seu direito ao nao cscancaramento e publicita~ao da situa~ao pessoal e familiar
- a flexibiliza~ao e humaniza~ao dos procedimentos institucionais
-a participa~ao do utente no diagn6stico e projecto de ajuda evitando a prescri~ao e pedagogia institucional

0 papel dos assistentes sociais na objectiva~ao, reformula~ao e alargamento
dos direitos sociais
Esta dimensao prende-se corn a climensao politica da ac~ao do Servi~o Social
enquanto profissao que implementa, acciona ou cria recursos sociais e processos de
informa~ao e participa~ao (Falcao, 1979:27).
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Os trabalhadores sociais detem urn conhecimento profundo, ainda que muitas
vezes particularizado dos problemas sociais persistentes e emergentes, da desadequa~ao das medidas de polftica, das praticas selectivas na aplica~ao das polfticas
sociais, urn contacto que podemos qualificar de unico corn as polfticas sociais e os
seus utentes. Esta condi~ao objectiva pode permitir aos assistentes sociais, por urn
!ado, desempenhar urn importante papel de advocacia social e por outro lado, contribuir de forma decisiva para a visibilidade dos problemas sociais e fen6menos de
exclusao social e fornecer contributos valiosos para novas estrategias e medidas.
A advocacia social, na perspectiva da metodologia desenvolvida nos Estados
Unidos nos anos sessenta, em que o trabalhador social e chamado a exercer o papel
de protec~ao e representa~ao do utente junto da administra~ao, ganha no actual contexto uma nova actualidade e pertinencia face as desigualdades persistentes na formaliza~ao dos direitos e nas discrimina~oes registadas na sua aplica~ao. 0 desempenho desta fun~ao requer um conhecimento aprofundado do enquadramento
normativo dos direitos humanos eo treino de competencias especfficas como a negocia~ao, litfgio e arbit~agem , assertivness entre outras (Bateman, 1995) o que remete
para 0 refor~o na componente CUITicu]ar das metodologias especfficas de interven~ao e dos instrumentos e in stitui~oes mientadas para a defesa dos Direitos Humanos.
0 desempenho do papel acima referido no quadro das polfticas sociais requer o
desta componente do ensino na 6ptica dos direitos humanos como totalidade, privilegiando embora os direitos sociais. Neste senticto deve ser dado mais
destaque a esta area disciplinar na estrutura curricular e designadamente ao estudo
dos paradigmas, teorias, concep~oes da cidadania e valores subjacentes; o treino da
analise dos sistemas e medidas de polftica social e seus efeitos sociais; a informa~ao e analise sobre as questoes tecnicas e polfticas envolvidas nos mais relevantes
debates actuais. Mas esta enfase implica o reequacionamento dos modelos de forma~ao de base. Um estudo comparado dos programas de forma~ao em diversos pafses europeus, publicado pela revista britanica Journal of Social Policy 9, revelava
que a tradi~ao da forma~ao em servi~o social, corn excep~ao do Reino Unido e dos
pafses n6rdicos, nao valoriza de modo claro as questoes das polfticas sociais. No
caso portugues essa vertente ainda que presente, deve a nosso ver ser claramente
refor~o

refor~ada 10 .

9

Referido por Christian Bachmaan (s/data).
Bartlett ( 1970) identificava como urn dos factores que mais afecta va a pos i ~ao institucional da profissao a interven ~ao centrada em ac~oes imediatas em prejufzo das opera~oes de concep~ao e planeamento das
polfticas sociais.
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Esta vertente reclama igualmente pensar a questao de ac~ao colectiva dos assistentes sociais.
As polfticas sociais elaboram-se num processo dialectico no interior da esfera
das rela~oes sociais na qual interagem diferentes actores:
-os grupos de interesse constitufdos e os movimentos emergentes que exercem
a fun~ao de PRESSAO sobre o sistema politico-partidario;
- os partidos que assumem a DELEGAc;.:Ao de interesses neste sistema;
-a burocracia do Estado a quem esta cometida a ADMINISTRAc;.:Ao, isto ea
transforma~ao, em programas de ac~ao, dos fins definidos pelos responsaveis
politicos;
-os diferentes corpos de profissionais e tecnicos trabalhadores sociais que realizam a PRESTAc;_:Ao da aten~ao apopula~ao. (Dore e Gaudreau, 1989:247).
Nesta perspectiva colocam-se assim aos Assistentes Sociais diferentes nfveis e
formas de participa~ao na elabora~ao das politicas sociais. No trabalho citado analisam-se, com base na experiencia mais recente nos Estados Unidos e Canada, a
interven~ao aos nfveis da pressao, delega~ao e administra~ao. Ressalta a ideia que
nestes pianos, a participa~ao dos trabalhadores sociais se tem desenvolvido sobretudo atraves de estrategias de pressao, de "lobbying" sob a forma de movimentos de
pressao social e coliga~oes sobre problemas especificos. Fica menos visfvel nestas
cxperiencias particulares na America do Norte, o papel dos trabalhadores sociais na
clabora~ao das politicas sociais nos nfveis superiores da administra~ao publicae as
contribui~ocs da pcsquisa na analisc c clabora~ao das polfticas sociais. De qualquer
modo coloca-sc claramcntc um dcsafio aos assistcntcs sociais, i1s sLws associa~oes
representativas. Joga-sc aqui um dircito-ckvcr cfvico dos trabalhadores sociais, da
sua cidadania individual c colcctiva.
Eque, como diz o poema de Sophia de Mcllo Brcyner:
Vemos, ouvimos e lemos, nao podemos ignorar!
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