ESTREITA VEREDA PARA 0 CAMINHO
DE UMA HISTORIA INTERMINA VEL
Exercicio avolta de urn programa de Curso

Hirondina Chitas
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INTRODm;AO
0 Tema Direitos do Homem e, sem duvida, uma hist6ria intcrminavcl. Dircitos
do Homem e formar;ao em Servir;o Social, eis uma escolha para cstc Col6quio Jnternacional que traduz a preocupar;ao dos profissionais, num momento cm que nao s6
se alarga o "viveiro dos mais clespojaclos", mas tambem todas as desigualdadcs se
agravam (R. Castel).
Teria sido desejavel criar em cada Escola uma dinamica que permitisse obter um
olhar cruzado e dinamico de programas do Curso, estagios e iniciativas diversas,
afim de distinguir o sentido da sua relar;ao com o tema, no presente contexto social.
Entao, a escolha de sub-temas tornar-se-ia significativa do e para o conjunto cla
Escola.
S6 que todos n6s somos solicitados por interesses multiplos cuja compatibilidade recfproca, no tempo e no espar;o, se torna quase impossfvel.
Apresenta-se a sua traclur;ao livre com uma ou outra precisao, ja que foi dircctamente escrito em frances.
Vale a pena referir que elamentavel e ate inadmissfvel que tenha sido publicado
com inumeras gralhas, algumas delas provocando alterar;oes de sentido.
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No entanto, um simples olhar sobre a lista tematica e de nomes dos conferencistas faz-me supor que as grandes linhas, actualmente consideradas mais importantes, nao deixarao de ser tratadas.
Decido aultima hora dar o meu contributo a esta reflexao, por diminuto que seja.
Neste texto, em portugues, sempre direi que a minha decisao se ficou a clever ao mal
estar que senti ao ver o Instituto de Lisboa tao pouco representado no Col6quio.
Quanto ao contributo que entendo dar sobrc o lema em causa: sabemos que no
tempo acelerado em que vivemos, pontuado por acontccimentos cada vez mais da
ordem da realidade virtual, a Pessoa e geralmcntc csquccida. E nao s6 a pessoa do
outro! A este respeito, o que acontece com o programa cujo titulo pouco agradavel
e "Metodologias Especfficas de Intervcnc;ao Social" (M.E.I.S.S.)? Sobrevoando,
fagamos o exercfcio.

DESCRI<;:AO SUMARIA DO PROGRAMA
Comecemos por referir o seu cspac;o no quadro do Piano de Estudos: a disciplina
de MEISS, inscrita no 4. 0 ano do Curso, diz respeito aintervengao social junto do
indivfduo, famflia e pequenos grupos.
0 ano passado, corn uma colcga da clisciplina, re-equacionamos a 16gica do programa. Entao, acordamos tratar as Metodologias por forma a produzir um trabalho
cujo movimento evidenciasse a pessoa-sujeito, a pessoa-cidadao, a pessoa-meio
social, com a sua famflia c redes de solidariedade. Tal percurso tinha o seu termo
nas Metodologias Integradas.
Respondendo a esta 16gica, abordamos os seguintes modelos:
1. Abordagem Psico-social cujo acento t6nico foi posto na Entrevista de
Ajuda;
2. A intervengao em Favor do Utente (Advocacy);
3. Abordagem Sistemica da Famflia;
4. Intervengao na Rede;
5. Intervengao Integrada.
·Trabalho demasiado longo, mesmo para uma disciplina anual. Demasiado Ion go
tambem para dele dar conta no tempo e espago atribufdos a este exercfcio.
lnterm1f'c7o Social, 13/J.I. /996
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Assim, no que se refere a este programa visto a luz dos Direitos do Homem, a
minha opyao vai no sentido de procurar o que acontece a Pessoa ao longo do nosso
processo de trabalho.
Ao faze-lo, nao se trata em particular de render homenagem ao "Nascimento oficial", digamos, dos Direitos do Homem corn o personalismo. Gostaria sim de reflectir convosco a volta de algumas relay6es centradas na acoplagem principal que,
segundo J. Mourgeon, esta emjogo na hist6ria dos Direitos do Homem: Pessoa-Poder.

Ecerto que, face a metodologias tao pr6ximas do indivfduo, nao ultrapassando
sequer 0 ambito dos pequenos grupos, pode parecer estranho procurar descobrir ate
que ponto a pessoa nelas adquire presenya manifesta. Mas, precisamente, sera assim
tao evidente a sua presenya? Evidencia a questionar.
ARMADILHAS DA NOSSA LOGICA
Logo a partida coloca-se uma questao: porque e que, na nossa concepyao do programa, tivemos necessidade de proceder as ja referidas divisoes pessoa!sujeito, pessoa!cidadao, pessoa!meio social, corn respectivas condiy6es de existencia?
Eclaro que ha boas razoes, criadas dentro de uma igualmente boa 16gica consensual: nao se pode fazer tudo ao mesmo tempo, somos obrigados a por acentos
t6nicos aqui e ali, segundo a prossecuyao de objectivos eo objecto em estudo. Recai
sobre o aluno fazer a sfntese, mais ou menos elaborada ...
Mas convem desde ja notar que, por exemplo, nao temos sempre consciencia de
dividir quando empregamos, indiferentemente, os termos pessoa ou indivfduo.
Tambem entendemos que entre sujeito e cidadao a diferenya corre em favor do
ultimo pm·que, "foryosamente", inclui 0 primeiro.
Pois bem, a questao pode estar precisamente nas divisoes e inclusoes implfcitas
a que procedemos a medida em que, no processo de trabalho, colocamos os nossos
acentos t6nicos. No automatismo das inclusoes sempre mais globais, a pessoa tornase subjacente e, eventualmente, cada vez mais longfnqua.

Acerca de modelos - alguns questionamentos
No nosso caminhar metodol6gico, depois de trayar um quadro mais ou menos
geral de 16gicas e concepy6es de diferentes modelos, optamos por comeyar pela
111/ervenqiio Sociol, /3114, 1996
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entrevista de Ajuda amaneira rogeriana, nao directiva, de trabalhar. E o momento
mais nftido em que uma pessoa pode estar com outra pessoa. Sera por isso mesmo
que este trabalho comporta grande dificuldade para a maior parte dos alunos? E-lhes
diffcil desenvolver atitudes de compreensao, preferindo atitudes explorat6rias, mais
pr6ximas da sua condigao de estudantes dentro dos contextos habituais de aprendizagem; tambem recorrem com frequencia a atitudes avaliativas e mostram gosto em
usar atitudes de suporte, estilo bom-conselho.
A partir da concepgao de utente e de profissional subjacente a estas atitudes,
tudo se passa como se fosse muito diffcil, ou impossfvel, juntar pessoa e fungao.
A representagao que tem da profissao faz corn que o estudante- e nao s6- tente
colocar-se perante o outro com um olhar, questocs, raciocfnios cuja proveniencia
tende a estar sernpre mais ligada a essa reprcscntagao profissional do que apessoa.
A pessoa esta la, "forgosamente", mas ... subrnersa- e quantas vezes a que
profundidade!- pela fungao. De resto, o utcntc nao solicita geralmente outra coisa,
sobretudo o utente que pertence a"zona de exclusao" social (R. Caste!).
Por isso, nesta acoplagem Pessoa - Fungao o segundo termo leva a melhor,
pelo angulo da representagao do saber fazer profissional assim entendido. Nesta
divisao pode inscrever-se, insidiosamente, urn olhar o outro tambern ele submerso
numa especie de fungao designante marginal, delinquente, desempregado, enfim
toda a especie de categorias "prontas a servir".
Acontece que a fungao e tambem identitaria e da poder, mesmo aquela que tem
por tarefa a defesa de direitos dos sem direitos. De resto, nao sao assim tao raras as
situagoes em que este "mesmo" adquire maior propriedade se for traduzido por
"principalmente" ...
Postulamos ja que toda a hist6ria dos Direitos do Homem se passa na relagao
Pessoa-Poder. Torna-se, entao, necessaria questionar o poder. Nao s6 o dos outros
ou o dos que tem mais poder real. Nos limites em que situamos a nossa ref1exao,
torna-se necessaria questionar o nosso proprio poder e o que damos ao utente, ao
colega, etc. Ate pm·que todos conhecemos o fen6meno demasiado cmTente - o
poder atrai pocler.
No que rcspeita ao primeiro modelo e, concretamente, ao trabalho "centrado na
pessoa", os riscos de a esquecer parecem minimizados, ja que e ela 0 proprio
objecto de conhecimento. Este facto leva-nos, porem, a omitir que nao se trata apelnren·en,·dn Sncial. 13/1-1. 1996
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nas da pessoa do utente, rnas tarnbern da do assistente social. Esta separa~ao, ou
rnesrno desfocagern, e operada porque estarnos, rnetodologicarnente, ocupados corn
a ideia de que possufrnos forrna~ao, conhecirnentos para observar e o dever de cornpetencia na ac~ao a desenvolver corn o utente-observado - objecto do nosso trabalho.
Na fun~ao assirn entendida, apenas o utente aparece como objecto, ainda que o
nosso objectivo seja ode, corn o nosso saber ea nossa presen~a, leva-lo a fazer urn
percurso em que de "objecto se tome sujeito". Esta postura, tanto mais agravada
quanto rnais defensiva for, pode bloquear a carninhada de auto-conhecirnento, progressivo e a dois.
Neste caso, nao sei qual das duas pessoas ficara, de facto, rnais implfcita: se a
do utente, se a do assistente social. Irnplfcitos, be m justificados, e claro ...
Mesrno quando duas pessoas se encontrarn face a face, ha um jogo de escondidas
feito das respectivas necessidades de, em confian~a, se revelarern. Mas o rnedo
arranja mil disfarces que a tornam pouco acessfvel aos outros ea si propria (persona-mascara). E o medo, pela inseguran~a que provoca, torna-se urn serio obstaculo a
realiza~ao pessoal. Realiza~ao que significa, aqui, consciencia da sua dignidade, do
seu valor como ser humano. Consciencia tambem das suas prenogativas que lhe conferern o direito de escolher, de dizer sim e nao, de se afirmar (J. Mourgeon).
Ora, nos sabernos bem que nern todos os utentes podem beneficiar deste trabalho nao directivo, fazendo apelo a um desenvolvimento pessoal mais profundo.
Para alem das dificuldades de pensar o que se sente e de o verbalizar, e necessario
ter uma disponibilidade que nao e nada imediata quando o universo do nosso
utente e o da rniseria e/ou aquele em que se encontram os bodes-expiatorios da
sociedade.
Se ao medo, ainseguran~a, se acrescenta a rniseria ... e bern arduo trabalhar para
a realiza~ao da pessoa.
E, alern disso, olhar-se a si proprio nao sera urn luxo? Os miseraveis tem mais
que fazer. Eo assistente social? Talvez !he baste ser gentil e desembara~ado, habil
no entretecer de novos fios la onde o sistema social esga~a ou apresenta buracos.
Afinal de contas, o assistente social tem de ser tao "criativo" quanto o sao os
exclufdos e "sobreviventes" de quem se ocupa. Certas expectativas sociais relativas
lnten·en(l!O Social, 13114, 1996
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a este profissional sao bem marcadas por "contamina~5es" de tipo inadaptado-adaptador. Ede sobrevivencia que muitas vezes se trata no trabalho quotidiano. Entao,
sob a pressao das condi~5es de vida, o A.S. despacha-se demasiado a enviar a pessoa ao psic6logo, sob forma de indivfduo.
Estas condi~5es conduzem-nos a reflcctir sobrc o modelo de lntervenf'ClO em
Favor do Utente.
Este modelo pressup5e que se peya ao utcntc para assumir o papel que a "sociedaclc" lhe atribui- ode vftima. Claro que se acrcsccnta uma condi~ao: "vftima que
nao o quer scr". Ou seja: trabalhamos com um utcntc cuja revolta assumida pode
tornar-se um instrumento ao seu servi~o, poclc tornar a defcsa dos seus direitos ou
mesmo tentar transformar prenogativas cm clircitos. Pelo mcnos assim o esperamos
n6s, no domfnio dos direitos hoje inclufdos no que chamamos a "Questao Social".
0 utente nao viveni sozinho esta revolta; o profissional oferece-se para aumentar o seu potencial pondo-o em contacto com outros, dentro de condi~5es de vida
similares. Esta certo.
Mas, no mesmo movimento, produzimos catcgorias de pessoas-problema. As
vftimas e o seu grupo: os desempregados, os que nao tem habita~ao digna, etc., etc.
Outras tantas ciladas identitarias. Quanto ao papcl de vftima, ainda que digamos que
e uma vftima que nao o quer ser, havcria muito a dizer, mas ficara para uma proxima vez. Remeto os interessados a rcflcctir sobrc o sistema de vitimiza~ao, visto
por Rene Girard.
0 certo e que, neste modelo, o accnto t6nico vai ser posto nas estrategias de
Claro que, para bem ncgociar 6 necessaria apreender o indivfduo e os
seus trunfos, mas apesar das prccau~ocs c respeito mutuos
permitam-me a
expressao- e para melhor o manobrar!
negocia~ao.

Eque ... o tempo aperta, cprcciso scr cl'icaz, somos obrigados a centrar-nos nas
estrategias. Trata-se de, corn subtilcza 6 certo, medir o nosso poder com outros
poderes. A nossa ac~ao e "em favor do utcnte" que, bem inclufdo no seu grupo, na
sua categoria, pede emprestada a nossa voz para ter direito apalavra.
Admitamos que a nossa negocia<;ao foi um sucesso - um direito foi reconhecido ou mesmo(!) um novo direito nasceu. Todos, utentes e assistente social se sentirao felizes e mais fortes. S6 que, na cadeia de poderes, estes sentimentos terao
tambem a sua hierarquia- do utente, passando pelo A.S., pelos chefes administraInterren~y/o
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tivos encontrados pelo caminho, ate ... la em cima. Este sentimento de "mais forte"
nao sera igualmente repartido. Eque, sem querer ou mesmo sem desejar, a cacla exigencia mostramos quem e 0 mais forte.
Ainda que perdendo batalhas e o Poder que detem a for~a de estipular, ceder ou
nao e isso nunca o fara contra si proprio.
Ainda mais: as batalhas sao do interesse de uma categoria- os sem emprego,
por exemplo; os que o tem gastam a sua energia a preserva-lo, em tempo de
emprego precario.
Que solidariedade e poss!vel?
Tambem o Interventor em favor do utente partilha do mesmo dilema: se a batalha da negocia~ao e perdida e os direitos nao reconheciclos, segunclo esle moclelo,
ele tem o clever de o denunciar de forma apropriada. Mas tera ele coragcm de
denunciar o Poder por ineumprimento? Talvez quem tiver garantia de emprego e
nao apenas trabalho. A generalizar-se o uso actual tornar-se-a bcm raro
a competi~ao ou a vida e quase uma palavra de ordem. De resto, ja ha quem, ampliando
o efeito, tenha operado uma muta~ao subtil: a competi~ao e a vida.
E... o que acontece acoopera~ao?
Olhando sob um outro angulo, os pr6prios nomes tambem produzem categorias
de poder. E nomes tais como mediador, guia, educador, conscientizador sao talvez
demasiado usados para qualificar a nossa ac~ao profissional. Algumas destas formas de ver, de frequente colorido moralista ou de vaidade menos consciente, s6 trazem vantagem a quem assim se considera. Nao ao utente. Vantagem que, de resto,
sera mais aparente do que real.
Esperemos que a evolu~ao do conhecimento e da etica permitam ver mais claro,
mais finamente, mais justo.
Sera esta esperan~a apenas "um ar do tempo?"
E que a revisao do modelo sistemico, na minha experiencia actual de terapia
familiar, faz-me muito sentido. Limitar-me-ei a referir brevemente o aspecto que se
segue. Teoricamente, estamos longe do profissional-observador que sabe, diagnostica e prescreve. 0 profissional e reposto no movimento de que faz parte descle logo
que se encontre com o sistema familia, formando assim o sistema terapeutico.
Torna-se simples movimento que perturba, que, pela sua presen~a activa, provoca
lnteJwnrilo Social, 13//.J, /Y96
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outra coisa, outras visoes diferentes da hist6ria da familia. Participa da construc;ao
de outras hist6rias possfveis, cuja trama e inventada pelos actores, eles pr6prios
her6is ou parias a procura de sentidos comuns mais satisfat6rios.
Quanto ao nosso papel, por enquanto mais na teoria do que na pratica, esta mais
perto do fen6meno e e bonito porque nao sornos mais impelidos ao uso de ornamentos de saber, omnipotencia, "bondade", etc. para tentar urn trabalho bem sucedido. Trabalho que nao emais o "nosso", mas ccornurn ao profissional ea familia.
Significa ganho para as pessoas; quanto it func;ao, tarnbem nao perdera ja que o
saber sera rnenos mistificado. A distancia pcssoa-func;ao sera reduzida.
Teoricamente ... Quanto a pnitica, veremos
comec;am os primeiros passos
desta danc;a em que despimos ornamentos cle podcr, sob apadrinhamento cientffico.
Nunca fiando, teremos de estar atentos aos novos disfarces desta nudez ...
A mistificac;ao eum absurdo. Horkheimer poe uma questao importante, a saber,
"violeneia e absurdo nao sao, no fundo, a mcsma coisa?" Ea violencia eantagonista
da tolerancia.
Isto nao quer dizer que se possa excluir a violencia da luta pelos direitos do
Homem. Nao tern sido mesmo possivcl. Mas e absurdo que a acrescentemos em
toda a cadeia de relac;oes: cada ancl dcssa cadeia sentira, ou dar-se-a ares de sentir
mais o seu poder, mas a custa da sua propria pessoa e da de outros.
Para terminar
Voltemos mais gencricamente as metodologias, a prop6sito da posic;ao antimetodol6gica tomada por alguns assistentes sociais .. A principal razao avanc;ada
parece ter aver, precisamente, corn a fragmentac;ao dos campos de intervenc;ao. Este
pocle ser tambem o fundamento-base para o modelo de Intervenc;ao Integrada.
Sera, entao, talvez legitimo deduzir que ha bastante consenso para reconhecer
que a fragmentac;ao eum problema a resolver. No entanto, para a questao que agora
nos ocupa, parece-me que as intervenc;oes integradas, bastas vezes amarradas a
cadeias estrategicas, tambem deixam a Pessoa demasiadamente implicita.
No bin6rnio Pessoa-Poder, a relac;ao continua por inverter, da a vantagem ao Poder.
Tudo se passa como se trabalhassemos no sentido da dignidade da pessoa
enquanto palavra de ordem, finalidade. Faltam-nos os meios para a tornar presente.
Quem disse que os meios sao mais importantes que os fins? Entre eles tem-nos fallntcrrcnrclo Social. 131/.f-. !996

Estrcita Vcrcda para o Caminho de uma Hist6ria Intermim\vel

63

tado a unidade de um metodo e mais rigor. Eque, a cada volta dos nossos discursos
pragmaticos, das nossas actt1a96es colocadas quantas vezes sob o signo da urgencia,
do "e preciso fazer qualquer coisa ate ver", da divisao do trabalho entre A. S. e
utente, de etc., etc., estaremos a fazer o que nao queremos. Corremos o risco de moldar a pessoa anossa maneira, de a tornar mais adaptive! aos objectivos visados que
n6s consideramos bons, em suma, mais manejavel para a nossa boa causa. Tornala-emos entao mais objecto do que sujeito e cidadao.
Assim, nao sera de espantar que "a pessoa-finalidacle natural dos direitos do
homem" fique sempre adiada. Diz-se que as finalidacles poclem sempre esperar!
Teremos muito que fazer se, pelo menos, trabalharmos no sentido de diminuir a
cadeia dos pequenos-grandes poderes, incluindo o nosso, para fazer emergir e tornar presente a pessoa - a nossa e a do outro. Entao, estou persuaclida de que teremos mais legitimidade e convic9ao na defesa dos Direitos do Homem face ao Pocler
real.
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