EDITORIAL
Este mimero da revista lntervenfiio Social tem como destaque o tema Servi9o
Social e Direitos Humanos, sendo publicado num momento particularmente significativo. Quando sair {/ es/01111){1 011. 0 13/14, inicia-se l/111 perfodo que culnzinara,
em 10 de Dezembro de 1998. o comemomcao do 50. 0 Aniversario da Declara~'Cio
Universal dos Direitos do Homem. Neste quadro, o 1SSS dedica a esta relevante
queste7o um primeiro espaco de amilisc c rcflcxr7o pmjectando dar nova tradw;Cio
editorial a esta materia ao longo do ano de !998.

0 Estado, quando assume a forma histdrica de Estado Pro\•idfJncia -- Welfare
State, vai gradualmente reconhecer e proteger os direitos sociais e ecmu5micos,
inco!porando e profissionalizando o movimento histdrico do SeJTi\·o Social.
0 desenvolvimento do Sen;ifo Social como profisse7o esta estreitamente associado
ao processo histdrico de reconhecimento e institucionalizav7o dos Direitos !Junwnos e particulamzente dos Direitos Sociais.
A partir dos anos 60, a intervenfCIO do Servi9o Social cruza-se de modo inequ(voco com os direitos da terceira gerafCIO, os Direitos CulturaL~ (tambem de signados direitos pds-materialistas) de grande actualidade e relevancia.
Hoje, 1w sua acfdO profissional, os trabalhadores sociais reportam-se aos
Direitos !Jumanos como totalidade indivisfvel, sendo pofeitamente clara a articulafCIO dos direitos sociais, direitos culturais e direitos civis e polfticos em algumas das mais relevantes problematicas sociais com que se enfrentam no presente.
0 contezido inequivocamente humanista que marca a cultura profissional do
Servi9o Social e o facto do seu itinerario, como fornw9Cio acadbnica e profisse7o,
se1: indissociavel do processo de democratiza9Cio dos direitos do homem e das
sociedades, pode conduzir a uma certa naturalizafCIO da dimense7o dos Direitos do
!Jomem como dimense7o intrfnseca do Servi9o Social que importa ultrapassar com
empenhado trabalho de reflexe7o cr(tica, de r~forma curricular e de desenvolvimento da didactica de ensino-aprendizagem no domfnio dos Direitos !Jwnanos.
A formafCIO para os Direitos Humanos no quadro da FormafCIO em Servi9o
Social deve ser equacionada, sem preju(zo de outras dimensoes, a tres n(veis: il a
forma9Cio tedrica e cultural sobre os Direitos Humanos; ii/ o treino e experimenta/men'e/1\iio Social, 13/N, !996
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r,;Cio dos dilemas profissionais face aos Direitos Humanos (envolvendo a dirnensCio
tecnico-operativa e a maturar,;Cio s6cio-emocionaf); iiil a pesquisa, tomando como
objecto o desenvolvimento e as violar,;oes dos Direitos Humanos.
Em Portugal, nos actuais figurinos de formaf·Cio, verifica-se que a formafc10
te6rica e cultural dos Direitos Humanos ultrapassa qualquer especzficidade curriculm; pelo que sao varias as areas cient(ficas que incidem sob re este don1fnio. Esta-se pois 1w generalidade dos casos face a um curriculum transversal, e pluridisciplinw; facetas com reconhecidas potencialidades se m chivida, masque apresentam
nfveis insuficientes de integrar,;Cio e coerencia.
0 treino e experimenta9Cio dos dilemas profissionais face aos Dire itos Humcmos
e ll171{{ dimensCio que e basicamente assegurada na formafCiO dos Assistentes
Sociais pela componente dos estdgios e pela supervisao formativa e seminarios,
que em regret os acumpanham, enquantu modelo de formaf·Cio. Hoje afigura-se
necessario complexificar este modelo de nwdo a garantir oportunidades de forma~·ao aprofundada, requerendo a sua complementarizar,;Cio com recursu a outras
estmtegias de aprendizagem focalizadas especificanzente nos Direitos Humanos
cumo mostram algwnas e~\perierzcias divulgadas no Semindrio Europeu das Escolas de Serl'ifo Social que se realizou em 1995 em Lisboa.
A pesquisa sistematica ea monitori::.urao do progresso e viohtfs.·tio dos Direitos
Hummzos e wna dimensCio que, pesem embora os inigualdveis recursos empfricus
dos trabalhadores sociais, conhcce upcnas um estdgio inicialno nosso pafs, requerendo o clam refoi{O desta cmnponente na prdtica das escolas portuguesas.
Algumas perspectivas neste J!lano fhtssarao pela defini~Cio de wn Programa
Temdtico Interdisciplinar sabre os Direitos llumanos, explfcita e efectivamente
integmdo, enquanto dimensCio estrutumdom dos Pn~jectos de Forma\'GO. A reali?.ClfGO de Cursos Livres sob re esto temdtica. 1\ orgoniza1·ao de Ateliers sabre Direitos Humanos, enquanto esJHIC;'OS de e.\perimenta\·ao e debate aberto aos estudantes sem necessaria vincula~'tio com o Piano Curriculw: A dinami::.arCio de Cfrculos
de Estudos e Pesquisa sobre os Direitos llumanos, integrados por docentes e formane/os de cursos de p6s-gradua1·11o ocodemica e profissional. Se estimule, aproveitando as possibilidades abertos pelas noms tecnologias de infomwrCio, a cria\'Cio de (uma) Rede(s) e/ou grupos de discussclo emturno de areas espedjlcas como
por exemplo, direitos sociais, raci.snw, minorius etnims, ....
Outm dimenstio essencial cL educafao para cidadania e Direitos Hwnanos eo
entendimento da Escola com(J contexto e processo de aprendizagem, como esJXl\'O
de socializa~·ao, de pratica e interiorizarCio de m/ores e atitudes promotoros dos
Direitos Humanos. Asswnem porticu{ar significodo os plonos do organizo~·ao inslmerrenrdo Social. 131!-1-. 1996

Editorial

7

titucional, da organizaf·ao e gestao democratica da escola, do espa~o de aula
enquanto espa~o de exerdcio da cidadania, da rela~ao cam a comunidade.
0 Dossier Serviro Social e Direitos Humanos inclui um conjunto de artigos
que encerram contribui~oes pertinentes sabre esta problematica. 0 enqucidramento
hist6rico da genese dos Direitos do Homem e da Declaraf·do Universal de 1948 e
traf·ado pelo artigo introdut6rio de Viriato Soromenho Marques que perspectiva
igualmente a/guns dos importantes perigos que actualrnente pendem sabre os Direitos Humanos. Ernesto Fernandes tra~a 110 seu texto, o quadro s6cio-histdrico da
institucionalizaf·ao e evolu~ao das profissoes da interven~ao e aponta wn conjunto
de perspectivas para interven~ao do Sen;i~o Social radicada numa cultura dos
Direitos Humanos. Numa perspectiva convergente, Francisco Branco explora rela~oes entre as tendencias actuais das polfticas sociais e os Direitos Sociais e a sua
centralidade para a fonnaf·clo e ac{clo do Servi~o Social. Segue-se um conjunto de
textos centrados nas questties da j(mnacc/o em Serl'i~·o Socialna perspectiva dos
Direitos Humanos. Teresa Rossel destaca a import/inda ji111dmnental dos valores,
da utopia e do pluralismo como exigencias do que qual if/ea unw.fimna~·cio em Servi~o Social para uma pratica significativa. Hirondina Chitas reflecte, em tomo de
uma experiencia de formaf·O.o concreto, a articula~ao do ensino-aprendizagem de
d(ferentes metodologias de intervencc/o em Sen;ico Social cam a perspectiva dos
Direitos Humanos. Os textos de Aurora Matias, Lufsa Pinto e Berta Granja, focalizam a importancia jimdamental da escola enquanto contexto formativo fimdamental aaprendizagem e experimentaf·O.o dos Direitos do Homem. 0 Liltimo trabalho, da autoria de Ana Vicente, analisa a Cm1ferencia Jnternacional do Cairo sobre
Populacao e Desenvolvimento cam destaque para as dimensoes mais directamente
relacionadas com os Direitos das Mu/heres. Finalmente, integra-se wn dossier
bibliograjico sabre publicacoes editadas em Portugal sobre os Direitos Homem 110
perfodo de vigencia da Declaracc/o Universal dos Direitos do Homem. Trata-se de
um primeiro traballw, a ser complementado cam uma pesquisa mais alargada de
fimdos bibliograficos especializados, e que estamos certos constituira um significativo contributo para o estudo desta problematica em Portugal, nos 1iltimos 50
anos.

Este mimero da Intelwncao Social integra igualmente wn conjunto de Artigos
sabre tematicas diversas algumas das quais com rela~ao cam a problematica dos
Direitos Humanos. 0 texto de Marc-Henry Sou let aborda a questao da recomposicao do campo do trabalho social na sua articulacao cam a crise do Estado-Providencia e as modifica~i5es registadas nas formas de intervencao do Estado. Alcina
Monteiro explora, 110 seu artigo, a relcJ~ao Servico Social, margi11alizacao e polfJntcJTenrao Social, 13/J./, 1996
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social, atraves da analise das perspectivas te6rico-culturais e socio-pollticas que
atravessam diferentes abordagens dos fen6menos de marginaliza~ao e do modo
coma tem sido consideradas pelo Servi~o Social. De Figueiredo Santos, publica-se
um trabalho sabre o campo da assistencia em Portugal tendo par objecto as IPSSS,
em que o autor ensaia captar a racionalidade propria deste espa~o e mode la institucional na sua rela~ao cam o Estado. Dinah Ferreira centra-se no seu texto nas
questao da jon1w~·ao em Sen1i~o Social no contexto das transfonna~oes micro e
macro sociais no final do seculo XX, detendo-se igualmente na ancilise da inser~ao
dos Assistentes Sociais no mercado de trabalho. 0 texto de Aida Ferreira analisa o
tratmnento dados as questoes sociais na actual sociedade dos media interrogando
as razoes do destaque medicitico aos problemas sociais que afectam os grupos sociais mais desprotegidos. 0 Llltimo artigo publicado e da autoria de Marlene Rodrigues, explorando a autora os contributos da abordagem comunicacional para o
estudo do suicfdio consumado na adolescencia u partir de pesquisa emp{rica
baseada mo metodo de "aut6psia psicol6gica ".
0 mimero 13114 da lnterven~ao Social re1ine igua!mente comunica~oes, trabalhos e materiais que constituem wna Memoria das Comemora<;oes dos 60 anos do
/SSS, acontecimento que pela sua re!ev{inciu instituciona! nao podia deixar de ter
tradu~ao editorial, como aconteceu, a/his, noutras ocasiOes hist6ricas como a celebm~ao dos 50 anos de existencia do lnstituto. Neste contexto, procede-se a publica~·ao do trabalho distinguido co1n o Prbnio de Merito Honorato Rosa - ISSS
1996- Actua~ao do Assistente Social Promotora de Cidadmiia na Transi~ao P6sModerna, trabalho de pesquisa em Servi~o Social realizado no [unbito do 5. o ano
da Licenciatura e da autoria de M." Ire ne Carvalho, Rosa Silva, M." do Rosario
Vicente e S6nia Garcia

Finalmente, da-se destaque neste mimero da lnterven~ao Social, pela sua relevfincia institucional, ao Programa de Doutoramento em Servi<;o Social desenvolvido cw abrigo do protoco!o de coopera~ao institucional PUC-SP e ISSS. A este
programa, que tern coordena~ao do Departamento de P6s-Gradua~c7o Academica
do ISSS, estci associado wn projecto de pesquisa a ser realizado em Portugal e no
Brasil sob a tematica - Configura<;oes contemporfineas da questiio social: repercussoes nas polfticas sociais e no processo de trabalho do servi<;o social brasileiro
e portugues.
A Revista Interven~ao Social tem, a partir deste mimero 13114, um novo Director e um Conselho de Redac~ao renovado na sua constitui~·ao.
Interrenrao Social, 13114. 1996
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Neste mlmero introduzem-se algumas alteraf·oes de natureza grafica e OJ;~ani
zativa, pretendendo-se no proximo mimero dar continuidade ao esfor~o de melhoria do design grafico, cl integra~iio de resumos dos artigos publicados, cl publicaf'iio de resenhas e recensoes, cl o1;~aniza~ao de dossiers bibliograficos tematicos, i1
publica~ao dos sumarios de revistas internacionais de Servif'O Social e cihzcias
sociais.
Para alem destas melhorias, a nova equipa procurcmi consolidar e ampliar o
espa~o institucional da Revista do ISSS, garantir a periodicidade senzestral da sua
publicaf·O.o e conferir-lhe uma nova dindmica editorial, dando expressao quer c/s
dindmicas internas de produ~ao de conhecimento quer cl rela~ao cam a sociedade
portuguesa e aos trabalhadores sociais.
Francisco Branco

InterFenrao Social. 13114. 1996

