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Alguns dados sobre o acontecido

Nos dias 12, 13, 14 e 15 de Setembro de 1985, realizou-se em Barcelona urn
Seminario tendo por tema - Trabalho Social e Promo<;ao Humana - . Promovido
pela UCISS (Union Catholique Intemationale de Services Sociaux), foi organizado
com a colabora<;ao da Escola Universitaria de Tr<>.balho Social de Barcelona e do
CIDOB (Centre d'Informaci6 i Documentaci6 Internacional de Barcelona).
Os objectivos definidos para o Seminario foram os seguintes:
I -

2
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"Potenciar experiencias de Trabalho Social de base, na America Latina
e em Espanha, entendendo Trabalho Social como desenvolvimento e
promo<;ao da comunidade.
Intercambiar experiencias inovadoras de Trabalho Social, como desafio
a injusti<;a social existente na America Latina.
Facilitar o encontro de trabalhadores sociais da America Latina e da
Europa."

0 Seminario dirigia-se a Trabalhadores Sociais, Educadores e Animadores
s6cio-culturais que pudessem levar as suas experiencias inovadoras e as suas
reflexoes no ambito da promo<;ao social.
A participa<;ao, numerosa, activa, interessada e interessante, somou
I I I participantes, a maioria dos quais Assistentes Sociais, a maioria dos quais de
Espanha, logo seguidos dos Portugueses e Latino-Americanos.
0 programa, que fo'i praticamente cumprido na integra, previa urn conjunto de
Conferencias, Mesas Redondas, Comunica<;oes Diversas, Projec<;ao de Materiais
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Assistente Social e Professora no ISSSL.
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Audio- Visuais e ainda Trabalhos de Grupos, ao fim da tarde sobre os temas
tratados durante o dia.
As Conferencias, da responsabilidade de especialistas, tiveram particular
interesse «America Latina; una y diversa,, - perspectiva antropol6gica de
Xavier Alb6, da Bolivia e "Vision Econ6mica de los problemas de America
Latina,, de Luis Sebastian, de Barcelona, proporcionaram urn conhecimento da
realidade latina-americana e enquadraram a exposic.;iio de outros especialistas: <<El Trabajo Social en Centroamerica y en el Cono Sur>> por Francisco Oliva da
Nicaragua: <<Programaci6n Social con Refugiados en Centroamerica>> por Carlos
Boggio do ACNUR; e ainda uma reflexiio de Xavier Alb6 «A Prop6sito de Ia
Experiencia de CIPCA ,, - Bolivia.
Tambem interessantes e talvez suscitando mais participac.;iio e dialogo, foram
as comunicac.;oes sobre trabalhos desenvolvidos em Cuba, Argentina e Barcelona.
Destacamos a comunicac.;iio de Manuel Toymil que nos trouxe reflexoes sobre a
mudanc.;a de atitude do Trabalhador Social em raziio das transformac.;oes s6cio-econ6micas, culturais e politicas resultantes da Revoluc.;ao Cubana e das novas
possibilidades de actuac.;ao do Servic.;o Social, revalorizado pratica e conceptualme nte.
As Mesas Redondas foram preenchidas com testemunhos sobre experiencias
bastante diversificadas, agrupadas por tres tematicas: «De Ia Marginalidad a Ia
Participaci6n Comunitaria,, - Chile e Espanha; «El Trabajo Social RuraJ,, Portugal e Espanha, e ainda , ,,Formas de Organizacion de los J6venes en Medios
Deprimidos,, - Nicaragua e Espanha.
A riqueza das experiencias e a capacidade de dialogo foram tambem uma
constante nos Trabalhos de Grupo onde se debateram problemas de fundo do
Trabalho Social- Mudanc.;a, Participac.;ao , Promoc.;ao Humana- e se questionaram formas de actuac.;ao, atitudes profissionais e grupos populacionais abrangidos.
A troca continuou de forma mais an6nima, menos sistematizada mas igualmente enriquecedora nas conversas a mesa do almoc.;o ou do cafe, nos passeios em
grupo, a noite, por essa cidade surpreendentemente viva e cheia de contrastes que e
Barcelona, nos momentos de descontrac.;ao e alegria proporcionados pela festa .
0 valor intriseco das comunicac.;oes, o encontro atraves das experiencias
vividas/contadas, o desvendar conjunto das dificuldades , o questionamento das
" ideias ,, feitas/fixas, a descoberta da solidariedade, deixaram-nos o sentimento de
ter avanc.;ado em conjunto no conhecimento e de ser capaz de recusar soluc.;oes
profissionais mais faceis !llas menos validas, criando altemativas pr6prias, necessarias a uma maior participac.;iio dos homens na transformac.;ao das suas situac.;oes de
vida e transformac.;iio social que os nossos paises precisam.

II -

Uma reflexao possivel; do dito ao nao dito
-

0 Seinin~rio, recoloca~ao

Pretendia-se, atraves do intercambio e discus sao de experiencias Iatino-americanas, espanholas e portuguesas, a abertura de urn dialogo que conduzisse a
descoberta e afirmac.;ao de novas pistas para o Trabalho Social.

---------------------------
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Ao perigo iminente de uma excessiva tecnifica<;iio e burocratizagiio, contrapos-se, audaciosamente, urn Trabalho Social Comunit<irio, inovadm; e creativo,
orientado para a promo<;iio humana.

-

A Soluc;ao recusada

Ao pretender abandonar o assistencialismo, muitos Assistentes Sociais adoptam modelos tecnocniticos. A interven<;iio e en tao norteada por principios e
objectivos que se integram numa determinada concep<;iio do homem e da sociedade
e tern como meta, alcan<;ar o Estado de Bem-Estar.
Para nos, OS referido modelos tecnocraticos estiio tanto ou mais «inquinadOS»
que os rnodelos recusados do mero assistencialismo; Nem uns nem outros assumem
como essencial, a participa<;iio efectiva do sujeito individual e colectivo na procura
e concretiza<;iio dos bens e servi<;os de que precisa.
Na verdade, tanto os modelos assistencialistas como os modelos tecnocraticos
consideram algumas pessoas como individuos desadaptados, carenciados, deficientemente socializados que por falhas ao nivel da familiae do meio cultural, ou por
falhas ao nivel das respostas publicas (ensino, trabalho, saude, habita<;iio) niio
tem/ti veram aces so aos beneficios da sociedade.
Para atender a estes casos, a esta flagrante situa<;iio de injusti<;a, opressiio e
discrimina<;iio, respondem com uma simbiose tecnicos-politicos e encontram duas
solu<;oes:
potencializar a capacidade de socializa<;iio do meio, reformando instituigoes caso a caso;
(Au men tam a capacidade de resposta das instituigoes, o numero de casos
atendidos, mas niio questionam as instituigoes na sua globalidade nem o
contexto a que pertencem).
criar outras instituigoes de resposta especifica integradas nos Servigos
Sociais.
(Estas instituigc)es, tendo como objectivo compensar a marginalidade,
ainda a acentuam mais, retroalimentando o processo e o sistema).
Nesta simbiose tecnicos-politicos, o A.S. eo tecnico, urn "cientifico-pnitico,
teoricamente sem opgiio politica, que trabalha aceitando implicitamente a politica
social das instituigoes legitimadoras da sua actuagiio. Cumpre alienantemente a sua
fun<;ao tecnica. Utiliza os recursos que !he sao colocados a disposigiio. 0 seu
trabalho tern como finalidade potencializar as situa<;oes de bem-estar, normalizando, curando as enfermidades sociais. Processos de "participa<;iio,, dinamizagiio,
estrutura<;ao e organizagao da comunidade chegam a ser, por vezes, empreendidos.
Esses processos sao entendidos como recursos importantes, mas as pessoas, os
grupos, as comunidades, sao consideradas como meros objectos. Os objectos
manipulam-se, catalogam-se e sujeitam-se, se necessaria, a analise e tratamento de
uma enorme multiplicidade de tecnicos especialistas (sociologos, psicologos,
terapeutas ... ).
Criam-se bens e servigos, conseguem ate elevar-se os niveis de vida mas tais
quantidades nao sao acompanhadas por urn desenvolvimento/crescimento humano
e social.

Intervenc;iio Social I 50 Anos de Formac;iio

182

-

A Alternativa

A profissionafiza<;ao da assistencia, a racionaliza<;ao dos recursos, a procura
da origem dos males sociais, a questiona<;ao e reconceptualiza<;ao do Servi<;o
SociaL e urn percurso que nao podemos deixar desembocar nos modelos tecnocniticos da Ac<;ao Social, sob pena de aliena<;ao progressiva dos Trabalhadores
Sociais e das popula<;oes a quem esses modelos sao dirigidos.
Estamos perante uma situa<;ao dificil. A crescente crise economica cria, a urn
ritmo galopante, necessidades e problemas sociais cada vez mais graves.
As situa<;oes extremas em que se encontra urn cada vez maior numero de
pessoas, so podem resolver-se atraves de mudan<;as estruturais e de mentalidades.
Apontamos para urn caminho Iento de transforma<;oes a nivel de atitudes colectivas
e individuais: para uma interven<;ao norteada por principios e objectivos direccionados para urn desenvolvimento humano-social. Os homens mudam nao passivamente, nao individualmente, mas nas suas rela<;oes uns com os outros e na sua
organiza<;ao social.
~ E evidente que ha situa<;oes que nao podem esperar. Consideramos a necessidade de atender imediatamente a situa<;oes urgentes. Ha que utilizar, como e
obvio, todos OS recurSOS institucionais e disponibilizar OS recursos possiveis para
minorar o problema. Mas intervir no sentido da mudan<;a exige mais dos Trabalhadores Sociais do que a resposta assistencialista ou tecnocratica. Exige uma atitude
critica, creativa, reflexiva e Iucida.
Para alem da resposta aos problemas mais urgentes, ha que maximizar a
utiliza<;ao dos recursos canalizando-os para outro tipo de ac<;oes.
Alguns Assistentes Sociais vern implementando esse outro tipo de ac<;<)es.
Ac<;oes que desenvolvem as capacidades do sujeito individual e colectivo.
a nivel cognitivo, organizativo e relacional, mobilizando simultaneamente.
as estruturas organizativas locais, por forma a criar condi<;oes propicias a
altera<;ao das situa<;oes concretas de vida.
Ac<;oes que possibilitam aos sujeitos, assumir como valida uma cultura
especifica, optar, participar, fazer a sua propria historia.
Proporcionarn a colectiviza<;ao dos problemas e explicita<;ao das razoes
que levam pessoas e conjuntos a permanecer em estados de necessidade e
dependencia que as incapacita de tomar o seu destino nas pr6prias maos.
Desencadeiam processos que, para alem da conscientiza<;ao, fortalecem a
economia local, provocando/possibilitando a emergencia de organiza<;oes
econ6micas locais e/ou grupos que trabalham/subsistem em sistema de
oficinas ou de servi<;os.
A actua<;ao do Assistente Social efectiva-se em situa<;oes concretas, explorando hip6teses e tendo em conta limita<;oes varias, determinadas por urn dado sistema
de produ<;ao, distribui<;ao e consumo.
A interven<;ao do Trabalhador Social situa-se realisticamente, prevalentemente, a micro-nivel.
A percep<;ao clara da situa<;ao real em que se encontra o sujeito/objecto da
nossa ac<;ao e fundamental. A interven<;ao do profissional de Servi<;o Social, parte
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das situac:;oes de vida dos sujeitos implicados e potencializa/refon;a/provoca alternativas de soluc:;ao proprias. Valem mais as solw:;oes "menos boas, assim encontradas/construidas, do que as 6ptimas "so lu<;oes ,, abstractas, normalizadas e por
consequencia desadequadas aquele espa<;o naquele tempo .
As acc:;oes que possibilitam / viabilizam a mudan<;a de atitudes individuais e
colectivas, que possibilitam os processos organizativos, tern como base, muitas
vezes , urn trabalho que refon:;a valores , descobre o sentido da solidariedade
inter-pessoal, revitaliza a comunidade de vizinhan<;a. Actividades no dominio do
informal, tem-se revel ado tambem importantes (a festa, o espectaculo, o desporto,
o encontro).
0 Assistente Social tern que procurar/investigar, no "terreno , as for<;as vitais,
as tendencias positivas que podem conduzir, naquele caso, a modifica<;ao controlada da situac:;ao.
A troca de experiencias entre profissionais , pode ser urn precioso contributo
se for relativizada, integrada nos contextos e situa<;oes pr6prias, questionada,
discutida.
0 marco teorico e a bagagem que possibilita o conhecimento/investiga<;ao do
real , que guia na procura de soluc:;oes e na implementac:;ao e controle das ac<;oes.
0 que o Assistente Social traz e elabora e sempre confrontado/sujeito a critica
permanente, face
realidade da comunidade em presen<;a.
E neste confronto da teoria com a pnitica e da pnitica com a teoria que se
constroem os modelos proprios de interven<;ao, interven<;ao situada, temporizada.
0 trabalho do Assistente Social e desta forma, desalienante para ele proprio e
para o sujeito em situa<;ao-problema ou em siwa<;ao-necess idade, e produtor de
identidade.
A interven<;ao do Trabalhador Social numa perspectiva de promo<;ao humana e
assim, aquela que preconizamos, nas comunidades urbanas e rurais das sociedades
onde hoje se reconstroem estruturas democraticas.

a

Lisboa, 30 de Outubro de 1985.

