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Resumo: No mundo contemporanea as questoes eticas atravessam todas as 
areas da vida social e do saber. 0 desafio posto aos assistentes sociais no actual 
estadio societario, onde as expressoes da questao social assumem caracter critico 
e expoem a humanidade a condi<;oes degradantes de existencia, e o seu projecto 
etico-politico que posiciona o profissional a repensar o seu fazer, numa perspectica 
critica, que contemple as contradi<;oes presentes nas suas rela<;oes sociais e leal 
a os principios e valores que nortearam a profissao desde a sua genese, sao o mote 
deste artigo1. Sendo uma profissao eminentemente etica por lidar corn os mais 
agudos problemas humanos, ha questionamentos que se colocam aos assistentes 
sociais, numa epoca onde surgem novos enquadramentos das politicas sociais e 
se poem em causa direitos adquiridos. 

Palavras-chave: Etica; Valores; Servi<;o Social e Projecto Etico Politico. 

Abstract: In today's world the ethical issues cross all areas of social life and 
knowledge. The challenge to social workers at the present stage of society, where 
the expression of social issues assume a critical nature and expose humanity to 
degrading conditions of existence and the ethical-political project which position 
professionals to rethink what to do in a critical perspective that contemplates 
the contraction in their social relationships and the loyalty to the principles and 
values that guided the profession since its genesis, are the theme of this article. 
As a highly ethical profession by dealing with the most acute human problems, 
there are questions facing social workers, at a time when there are new social 
policy frameworks and undermine rights. 

Key-words: Ethics; Values; Social Work and Ethical-Political Project. 

1 0 artigo faz parte integrante, na sua maioria, da dissertac;:ao de Mestrado da autora, denominada 
'A Etica na Pratica ea Pratica da Etica ', defendida em sede de juri, a 19.11.2009, na Universidade 
Lusiada de Lisboa - Instituto Superior de Servic;:o Social e orientada pelo Professor Doutor 
Ivo Antunes Dias, pelo que a sintese realizada, tern por base o estado da arte e as referencias 
bibliograficas disponiveis, a epoca. Foram apenas concretizadas pequenas alterac;:6es ao texto 
original, de acordo corn as normas e politica editorial da presente publicac;:ao. 
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Introdu~ao 

Falar sobre etica e jade si complexo, no caso do Servi<;o Social, em particular, 
para £alar so bre etica deve-se levar em considera<;ao a genese e o desenvolvimento 
da profissao, juntamente corn os seus objetivos, fun<;6es ea sua particularidade. 
0 c6digo de etica influenciou bastante o agir profissional, em sintonia corn o 
contexto repressivo da sociedade portuguesa, ate meados dos 70, infcio dos anos 
80, pedindo para: "agir, enquanto perito, cam isenr;iio de animo e imparcialidade". Era 
vedado ao profissional: ''jormular perante o cliente critica aos servir;os da instituir;iio, 
ii actuar;iio dos colegas e aos demais membros da equipe interprofissional" (C6digo de 
Etica, 1986)2. 

A visao tradicional propunha que a ac<;ao do assistente social deveria ser 
a mais neutra possfvel na rela<;ao entre o sujeito e a institui<;ao, para que nao 
houvesse desequilfbrio na ordem social. 0 c6digo actual (C6digo de Etica, FIAS, 
1993)3 recusa a etica da neutralidade e reconhece a dimensao polftica da pratica 
profissional, resultando na inser<;ao do assistente social nas lutas da classe 
trabalhadora, corn uma nova visao a respeito da sociedade, neste caso portuguesa. 
Quebra-se assim uma rela<;ao mecanica entre a vincula<;ao profissional e os 
interesses de uma classe, substituindo-se as referencias ideo-polfticas, por 
valores e praticas sociais mais justas, democraticas, capazes de romper os limites 
da ordem burguesa. Mas se o C6digo procurou instituir no piano etico uma nova 
legitimidade profissional, mostrou-se fragil na sua capacidade de legitimar a 
operacionaliza<;ao jurfdica e polftica dos pressupostos valorativos af contidos. 

1. Reflex6es acerca da Etica no Servi~o Social 

A convic<;ao de que o exercicio profissional, porque orientado para a 
satisfa<;ao das necessidades humanas e para o bem-estar social, se deve equacionar 
enquanto realiza<;ao de urn servi<;o publico, na verdadeira acep<;ao da palavra, 
implica reconhecimento da condi<;ao etica de todos os cidadaos corn quem 
trabalhamos, a exigencia de qualidade ao nfvel da resposta institucional ej ou 
organizacional que se oferece, a procura constante de uma maior competencia no 
desempenho tecnico, o rigor cientffico, a regularidade no estudo e investiga<;ao 
dos problemas sociais e a clareza na identifica<;ao e diagn6stico das suas 
determina<;6es hist6ricas, econ6micas, sociais e polfticas. (Serafim, 2004, p .26). 

A etica das profiss6es nunca esta dissociada do contexto socio-cultural e 
do debate filos6fico. A etica do assistente social, especificamente, guarda uma 
profunda rela<;ao corn a etica social, enquanto tece considera<;6es, avalia e emite 

2 Os c6digos anteriores foram os de 1947, de 1965 e de 1975 (cf. Netto, 1999, p .14) 
3 Revisao feita ao Codigo de Etica de 1986, adoptado pela Associa.;ao de Profissionais de Servi.;o 

Social portuguesa. 
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juizos em rela<;:ao ao homem, a sua vida e ao seu relacionamento corn o trabalho, 
corn a familia, ideologia, cultura e desejos (Brites e Sales in Barroco, 2008). Corn 
a pessoa, isto e, o homem no processo de produ <;:ao da sua vida cultural, na 
constru<;:ao de valores, que passam a nortear as rela<;:6es consigo e corn os outros, 
constituindo-se o sujeito do processo de sociabiliza<;:ao (Arendt, 1997). 

A condi<;:ao de individualidade, exclusiva do homem, s6 pode ser realizada 
na rela<;:ao corn outros homens. Fora dessa rela<;:ao o individuo s6 tern exish~ncia 
biol6gica (Jean Piaget, 1896-1980). A consciencia do individuo social, portador 
de anseios, desejos, projectos, e resultado dessa interac<;:ao social. E a existencia 
etica (Kierkegaard, 1813-1855), ser de consciencia que valoriza e que projecta a 
sua ac<;:ao de forma aut6noma e responsavel, que qualifica, enriquece e torna 
complexo o processo de produ<;:ao e reprodu<;:ao humana. 

E a Etica Profissional que da visibilidade a sociedade acerca da direc<;:ao 
social do exerdcio profissional. Isso requer posicionamento e compromisso 
politico corn determinados valores e prindpios, assentes em referencias que 
expressam uma concep<;:ao de homem e de sociedade, que se traduzem em 
normas, procedimentos ej ou directrizes para a actua<;:ao profissional presentes 
no C6digo de Etica (Netto, 1999). 

A Etica Profissional, nesse sentido, tern aver corn a imagem que a profissao 
pretende que seja reconhecida pela sociedade. Isto significa que a profissao 
constr6i historicamente uma identidade e adquire legitimidade profissional, 
tanto a partir da explica<;:ao da fun<;:ao social da profissao, quanto dos contornos 
eticos corn que assume o trabalho profissional (Netto, 1999). Esse processo e 
atravessado por contradi<;:6es e tens6es e, no caso do Servi<;:o Social, nao podemos 
esquecer que o exerdcio profissional e realizado numa sociedade capitalista 
(Iamamoto, 1999). 

Ha, assim, uma profunda interac<;:ao entre o que preconiza a E tic a Profissional 
e o modo de ser dos assistentes sociais. 0 Servi<;:o Social e urn fen6meno tipico 
da sociedade capitalista e, como tal, nao esta isento das configura<;:6es alienadas 
da vida social, embora esteja permeado por escolhas de valores que, conectados 
a constru<;:ao de uma nova sociedade, possibilitam a institui<;:ao de referenciais 
etico-morais alternativos e criticos (Iamamoto, 1999). 

A Etica Profissional vincula-se aos projectos s6cio-politicos na sua luta pela 
hegemonia (Netto, 1999 e Iamamoto, 1999), o que aponta para a sua conexao 
corn a praxis politica e a moralidade profissional, nas suas dimens6es individual, 
dvica e profissional. 

A normatiza<;:ao etica e urn imperativo da base legal (Serafim, 2004), 
devendo ser compativel corn as exigencias tecnicas e eticas da profissao, corn 
vista a salvaguardar o Servi<;:o Social como profissao, sendo necessaria que o 
assistente social incorpore a etica, como suporte do seu trabalho, que se objectiva 
e peculiariza nos mais diferentes espa<;:os onde actua, nomeadamente na area 
governamental, empresarial, das ONG' s, das entidades filantr6picas, entre 
outros. 
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0 C6digo de Etica e urn recurso fundamental para a pratica quotidiana, 
especialmente porque os valores nele contidos sao hist6ricos e criados a partir das 
necessidades, interesses e experiencias culturais dos sujeitos, que muitas vezes 
expressam contradic;6es, conflitos, sobretudo diante de uma tensao e impasse 
entre os valores eticos que orientam as praticas sociais e profissionais. 

0 C6digo de Etica Profissional do assistente social nao constitui dogma. A 
sua perspectiva etica e normativa s6 e legitima na medida em que os seus valores 
e principios sao incorporados de forma consciente, aut6noma e responsavel pelos 
sujeitos profissionais. A categoria profissional e heterogenea, tanto em relac;ao a 
inserc;ao socio-econ6mica e cultural dos sujeitos, quanta a formac;ao profissional e 
uma referenda, juntamente corn o debate te6rico, para a consolidac;ao dos projectos, 
respeitando-se a pluralidade e a diversidade e coloca-se num campo definido, 
corn o respeito a todas as express6es profissionais, sociais e culturais que sejam 
democraticas e procurem a ampliac;ao da liberdade, enquanto valor etico central. 

No entanto, hoje encontramo-nos perante urn cenario muito complexo- o 
cenario da Globalizac;ao e da P6s-Modernidade- cujas principais caracteristicas 
sao a mobilidade, a flexibilidade, a fluidez, a relativizac;ao, os pequenos 
relatos, a fragmentac;ao, as rupturas de fronteiras e barreiras, as fus6es, o curto 
prazo, o imediatismo, a descentralizac;ao e extraterritorialidade do poder, a 
imprevisibilidade e o consumo. 

Livre de redeas politicas e das restric;6es locais, a economia em rapida 
globalizac;ao e cada vez mais extraterritorial produz sabiamente diferenc;as 
sempre maiores de riqueza e de rendimento entre os sectores abastados e 
depauperados da populac;ao mundial e em cada sociedade. E tambem sabido 
que relega parcelas cada vez mais amplas da populac;ao nao apenas a uma vida 
de pobreza, miseria e destituicac;ao, mas tambem a uma permanente exclusao 
de todo trabalho reconhecido coma economicamente racional e socialmente util, 
de modo que essas camadas populacionais se tornam econ6mica e socialmente 
superfluas (Bauman, 2000, p. 117). 

Estas caracteristicas tern consequencias directas no plana pessoal, 
identificaveis atraves de sentimentos coma a incerteza, a inseguranc;a, a 
ansiedade, o medo, entre outros, que coma afirma Santos: 

( ... ) encontramo-nos num periodo de transic;ao que pode ser descrito 
da seguinte maneira: vivemos num periodo em que enfrentamos problemas 
modernos para os quais nao existem soluc;6es modernas. Continuamos obcecados 
pelas ideias de uma ordem e de uma sociedade boas, quanta mais nao seja 
devido a natureza da (des) ordem que reina nestas nossas sociedades em que sao 
cada vez maiores a desigualdade e a exclusao - exactamente num momento da 
hist6ria em que pareceria que os avanc;os tecnol6gicos existem para que as nossas 
sociedades sejam de outro modo (Santos, 2002, p. 7). 

Estes sentimentos advem da incompatibilidade entre os projectos de vida 
a longo prazo e o imediatismo do trabalho no novo capitalismo flexivel. E ao 
mercado que o sujeito deve ir buscar os meios de vida, a sobrevivencia, sem 
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contar corn os fundos publicos que lhe garantiarn direitos. Assirn, urn dos 
principios orientadores do Servi<;o Social (os Direitos Hurnanos) e questionado 
pela valoriza<;ao da interven<;ao social no sujeito e nao rnais no direito. Esta e a 
rnudan<;a que esta a ocorrer na pratica profissional, ou seja, intervern-se, nao ern 
fun<;ao da adapta<;ao do sujeito a norma, nern para a garantia dos seus direitos, 
rnas para que este tenha algurnas condi~6es e rnotiva<;ao para cornpetir no 
rnercado e gerar os seus pr6prios rneios de vida. 

A crise dos nossos dias significa a ruptura do modo de vida da sociedade 
capitalista industrial e a passagern para outro modo de vida, exigido por urn 
processo de acurnula<;ao de capital e novas forrnas de consurno, sob o capitalisrno 
financeiro. E, pura e sirnplesrnente, urna crise de exclusao e distanciarnento social 
entre os rnais ricos e rnais pobres, que aparentava ser dirninuida pelo crescirnento 
do Estado de Bern-Estar Social. Observarn-se altera<;6es ao nivel do ernprego 
estavel assalariado, a familia e o contrato da cidadania nas suas dirnens6es 
politica, civil e social. 

No carnpo social, perante o cenario do capitalisrno, nao se universalizarn 
direitos, antes pelo contrario, estes vern sendo cada vez rnais reduzidos, a rede 
de protec<;ao social fragrnenta-se, alterando-se o referendal da Seguran~a Social. 
Assirn, o "novo contra to social", irnposto pela globaliza<;ao, consiste ern tornar o 
sujeito rnenos seguro, rnenos protegido, rnais competitive no rnercado, corn urna 
rnenor garantia de direitos. A par de rnao-de-obra rnais barata, das condi<;6es 
precarias de trabalho, atraves da desregularnenta<;ao perrnanente do ernprego, 
cria-se no trabalhador a subjectividade do rnedo, do rnedo de ficar sern trabalho, 
da vergonha de nao poder fazer face aos seus cornprornissos quotidianos, de 
passar forne e ver a sua familia a passar forne e dificuldades. 

Segundo Faleiros (1999), o empowerment do sujeito, individual e 
colectivarnente, para rnudar as suas rela<;6es, constitui a estrategia de interven<;ao 
do Servi<;o Social para enfrentar tais exigencias, resgatar a auto-estirna, autonornia 
e cidadania. A possibilidade do cidadao ter protec<;ao social atraves do Estado 
precisa de estar articulada a realidade local onde vive e e reconhecido, nurna rede 
cornplexa de seguros, assistencia e servi~os . A transforrna<;ao dos sujeitos passa 
pela rnudan<;a de rela<;6es de poder nurna rede societaria e publica, corn fundos 
e poder de decisao para esses sujeitos, porque e o poder que produz o sujeito nas 
rela<;6es. 

Este cenario irnplica que se pense o exercicio do Servi<;o Social de urna 
forma rnuito rnais cornplexa do que nos anos 60 e 70. Se nesse tempo se fundou 
o rnovirnento de reconceptualiza<;ao do Servi<;o Social, hoje ha a necessidade de 
urna re-reconceptualiza<;ao para fazer urna critica ao que foi feito, aos acertos e 
erros, aos riscos e as oportunidades e necessidades que estao a surgir. 

Boaventura Sousa Santos (2002) assinala que na crise e possivel reinventar 
a dernocracia e o Estado. A partir do Estado e possivel re-centralizar decis6es, 
repensar a sociedade, prornover a cultura, contribuir para urn pensarnento global 
e urna ac<;ao local e participativa, ou seja, "pensar globalmente e agir localmente". 
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Neste processo de transmuta<;6es e fundamental abrir espa<;o para uma 
economia de proximidade e solidariedade e para a pnitica de interac<;ao social, 
integrando o local e o global, considerando simultaneamente a destrui<;ao de 
referencias que se processa e a estrutura<;ao (Giddens, 2004) da sociedade que 
se produz. Esta e a questao fulcral do pensamento dialectico, que faz corn que o 
global nao seja visto como inevihivel. 0 mercado nao e a (mica base de rela<;6es 
sociais e esta articulado a cultura e as institui<;6es. A cultura, a produ<;ao local 
e as rela<;6es sociais reagem ao mercado global, mas tambem estao inseridas 
nele. E nos significados que todas as fragmenta<;6es acima referidas podem ter 
visibilidade estrategica para a sua supera<;ao na ac<;ao. 

0 Servi<;o Social pode reorientar e aprofundar a sua tradi<;ao capacitadora, 
por forma a por de lado o canicter de adapta<;ao, o refor<;o de habitos, adoptando 
a perspectiva critica, formadora, da aprendizagem na complexidade das 
condi<;6es do quotidiano, onde sao exigidas mudan<;as de perspectiva, mudan<;as 
de traject6ria e mudan<;as de condi<;6es. E preciso, para tal, trabalhar projectos 
individuais e colectivos em redes, redescobrindo e rearticulando for<;as de 
mudan<;a e de enfrentar a crise. 

Sem duvida nenhuma, o capitalismo tern vindo a colocar novas exigencias 
para as politicas sociais e para o Servi<;o Social. Perante o esgotamento da 
condi<;ao salarial, ja nao se trata de forma prioritaria a inser<;ao do trabalhador 
nessa forma de trabalho, mas sim na "gestao do nao trabalho". Assim na falta 
de trabalho assalariado, a gestao da pobreza £omenta a implementa<;ao de 
"pequenos neg6cios" dos pobres. Estas propostas e ac<;6es voltadas para a 
empregabilidade, focaliza<;ao, micro-credito, retornam a perspectiva tradicional 
do Servi<;o Social de estimulo a motiva<;ao pessoal e mobiliza<;ao de recursos. 
Contrariamente, o empowerment coloca enfase nas rela<;6es sociais e for<;as em 
presen<;a (Faleiros, 1999). A perspectiva de mudan<;a das rela<;6es de poder 
possibilita o fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade num 
contexto complexo. Este processo implica necessariamente a garantia de direitos, 
desenvolvimento das condi<;6es basicas do sujeito. 

A discussao de alternativas de desenvolvimento local sustentado em 
rede corn os pr6prios sujeitos, pode conduzir a pressao dos poderes publicos 
para reorientar a politica de desenvolvimento, no sentido de viabilizar 
empreendimentos que ocupem a mao-de-obra disponivel em actividades de 
realiza<;ao social e pessoal (Rocha, 2008) . 

Ha que olhar a globaliza<;ao, nao como uma fatalidade e nemo capitalismo 
como o fim da hist6ria, mas sim como urn processo complexo, dinamico e 
contradit6rio, onde o Servi<;o Social se inscreve igualmente de uma forma 
contradit6ria, tornando assim possivel a perspectiva do empowerment dos 
dominados atraves do fortalecimento do seu poder, sob a forma de resistencia. 

Hurtado (1993) refere que: 
E a teoria a partir da pratica e nao a teoria sobre a pratica. ( .. . ) Tomar a 

propria realidade (e a pratica transformadora sobre essa realidade) como fonte 
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de conhecimentos, como ponto de partida e de chegada permanente, percorrendo 
dialecticamente o caminho entre a pratica e a sua compreensao sistematica, 
hist6rica, global e cientifica e sobre esta rela<;ao "entre teoria e pratica". Assim, 
os conhecimentos produzidos sobre outras praticas, os eventos formativos como 
tais materiais de apoio, o intercambio de experiencias, etc., adquirem a sua justa 
dimensao. ( . .. ) e pois urn processo continuo e sistematico de interac<;ao entre a 
pratica e a teoria, impulsionado e acompanhado por aqueles companheiros que 
tern maior nivel e capacidade de analise, reflexao e informa<;ao (Hurtado, 1993, 
pp. 45-46) . 

Para entender a sociedade actual e os desafios dela decorrentes e que sao 
postos ao Servi<;o Social, ha necessidade em situar, inicialmente, o significado 
que a sociedade adquire desde a sua emersao aos dias de hoje para, em seguida, 
inserir neste contexto o Servi<;o Social. A sociedade civil tornou-se a (. . .) esfera 
das relw;oes entre individuos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem ii 
margem das rela9oes de poder que caracterizam as institui9oes estatais (Bobbio et al: 
1986, p. 121). 

As duas grandes transforma<;6es societarias atingem directamente o Servi<;o 
Social: a sua forma<;ao, a produ<;ao do conhecimento, o processo de trabalho e a 
pratica profissional. 

A primeira grande transforma<;ao, apontada por Polanyi (2000), culmina 
corn a emersao do Welfare State ou outras expressoes de Protec<;ao Social e e neste 
espa<;o que o Servi<;o Social se consolida enquanto forma<;ao e profissao no m undo. 
Nesse espa<;o, o assistente social criou urn ethos publico, sobretudo nos paises que 
desenvolviam politicas ou ac<;6es de bem-estar social, predominantemente no 
ambito estatal. 

Criou-se, assim, uma cultura de bem-estar - predominantemente publica 
- capaz de conferir uma especializa<;ao ou qualifica<;ao ao trabalho do assistente 
social, ao defini-lo como uma profissao inscrita na divisao s6cio-tecnica do 
trabalho, mediante a sua inser<;ao no trato das express6es concretas da questao 
social ou no trato das exigencias de diferentes segmentos de classe, surgidas na 
heterogeneidade e imediaticidade da vida quotidiana. Essa actua<;ao da-se dentro 
da ordem conservadora estabelecida. Assim, (. .. ) o assistente social contribui cam sua 
pnitica para a supera9iio de necessidades materiais e sociais dos usutirios, Jundamentais 
para sua propria sobrevivencia. (Iamamoto, in Simionatto, 1999, p. 88). 

Nesse contexto, o Servi<;o Social constr6i urn novo projecto ideo-politico, 
marcado pela ruptura ao conservadorismo, assim expresso no C6digo de Etica 
(em 1993) e no novo projecto politico pedag6gico (em 1996), este ultimo ( .. .) 
posiciona-se em Javor da igualdade e da justi9a, vinculado ii constru9iio de uma nova 
ordem societtiria. (Idem, p. 89) . 

Contudo, a conjuntura em que o Servi<;o Social constr6i o seu novo projecto 
etico-politico - perpassado por valores e principios da modernidade: democracia, 
cidadania, igualdade, universalidade e direitos sociais - e caracterizado pela 
consolida<;ao e evolu<;ao da segunda grande transforma<;ao (Fiori, 2001). 
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Esta e marcada pelo afastamento dos principios da modernidade mediante 
a emersao da sociedade p6s-moderna ou da 11 condi<;:ao p6s-moderna" (Harvey, 
1993) da sociedade capitalista. Redesenha-se uma sociedade dita 11 p6s-moderna", 
fundada no desprestigio da politica, corn enfoque centrado no individualismo, 
na personalidade, na subjectividade, na visao fragmentada e relativizada da 
sociedade. Tal enfoque expressa uma concep<;:ao de sociedade inserida na actual 
16gica do capital, caracterizada pela desregula<;:ao e flexibiliza<;:ao da produ<;:ao 
e reprodu<;:ao da vida social. 

A discussao so bre os riscos da sociedade actualnao e original, j a era encontrada 
na sociologia classica. Contudo, tres soci6logos da contemporaneidade vem 
tratando sistematicamente os conceitos de risco e reflexividade na sociedade 
actual: Giddens, Beck e Lash (1997). Advindo de linhas de trabalho diferentes, 
convergem sobre a reflexividade, embora tratando-a de maneira diferente. Outra 
convergencia e a no<;:ao de destradicionaliza<;:ao, cuja inova<;:ao conceptual se 
refere a uma ordem social em que a tradi<;:ao sofre ruptura no seu status. Ainda 
outra convergencia tematica refere-se a preocupa<;:ao ecol6gica, isto devido 
ao facto de o ambiente nao se encontrar mais alheio a vida social humana. 0 
que e 11 natural" esta tao intrinsecamente confundido corn o que e "social", da 
mesma forma que muitos aspectos da vida eram governados pela tradi<;:ao. 
A "natureza" transformou-se em areas de ac<;:ao nas quais os individuos tern 
de tomar decis6es praticas e eticas. Nessas circunstancias, ocorrem transi<;:6es 
importantes na vida quotidiana, na intensifica<;:ao da globaliza<;:ao e na tomada 
de decis6es politicas. 

0 destaque a mudan<;:a de paradigmas e para refor<;:ar a ideia de que a 
sociedade contemporanea esta a passar por urn periodo de transi<;:ao, revolu<;:ao 
de condutas e ac<;:6es sociais. 

Ulrich Beck (1997) explica a moderniza<;:ao reflexiva como urn fen6meno 
que, em virtude do seu inerente dinamismo, faz a sociedade moderna acabar 
corn forma<;:6es de classe, camadas sociais, ocupa<;:6es, papeis dos generos, 
familia nuclear, sectores empresariais e, tambem, corn os pre-requisitos e as 
formas continuas do progresso tecnico-econ6mico. 

Este novo estadio, em que o progresso se pode transformar em 
autodestrui<;:ao, em que urn tipo de moderniza<;:ao destr6i outro e o modifica, 
e o que Beck denomina de "etapa da moderniza9iio refiexiva", ou seja, a 
moderniza<;:ao reflexiva tambem significa uma reforma da racionalidade que 
faz justi<;:a a ambivalencia hist6rica a priori, numa modernidade que esta a 
abolir as suas pr6prias categorias de ordena<;:ao. 0 autor conecta a investiga<;:ao 
aos limites da reflexividade, porque atribui a reflexividade estatica a "razao 
emocional" pratica. Entretanto, na modernidade ha a diferencia<;:ao de varios 
campos 11 delimitados" (religioso, politico, legal, cientifico, artistico, academico, 
sociol6gico) a partir dos quais surge o 11 campo social geral" (Giddens, Beck, 
Lash, 1997, p . 192). 
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A reflexividade social diz respeito a uma sociedade em que as condi<;6es 
em que vivemos sao cada vez mais o resultado das nossas pr6prias ac<;6es, e, 
inversamente, as nossas ac<;6es vivem cada vez mais a administrar ou enfrentar 
os riscos e oportunidades que n6s mesmos criamos (Giddens, 2000, p. 20). 

0 que se chama de realidade ou facto social pode ser entendido como urn 
pacote corn ferramentas de interpreta<;ao (teoria) e orienta<;ao de sentido (valor) 
do fen6meno social total. 0 pacote interpretativo (teoria e valor) e 0 que faz a 
socializa<;ao e media<;ao do 11 facto bruto11 no sistema social. E depois de tantas 
voltas ainda nao se tocou num aspecto: a operacionaliza<;ao desse conhecimento 
ao entendimento do mundo moderno ocidental, continuando a acredita-lo 
complexo, ou preferindo manter urn discurso dogmatico. 

No entanto, diante do que eo discurso na sua realidade material de coisa 
pronunciada ou escrita, escondem-se poderes e perigos que mal se imaginam. 
Em toda a sociedade a produ<;ao do discurso e, ao mesmo tempo, controlada, 
seleccionada, organizada e redistribuida por urn certo numero de procedimentos, 
que tern por fun<;ao esconjurar os seus poderes e perigos (Foucault, 1997). 

Por mais que o discurso seja aparentemente pouca coisa, os interditos que o 
atingem cedo revelam a sua liga<;ao corn o desejo e corn o poder (Foucault, 1997). 
Nao ha aqui nada de novo uma vez que como a llpsicanalise11 (Freud, 1856-1939) 
nos mostrou nao e simplesmente aquilo que manifesta o desejo, mas sim o objecto 
do desejo, e aqui a hist6ria ensina-nos que 0 discurso nao e simplesmente aquilo 
que traduz as lutas ou sistemas de dornina<;ao, mas aquilo pelo qual, e corn o qual 
se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Se nos situarmos ao nivel de 
uma proposi<;ao, no interior de urn discurso, a distin<;ao entre verdadeiro e falso, 
nao e nem arbitraria, nem modificavel, nem institucional. 

A responsabilidade da gestao do risco nao pode ser deixada apenas aos 
politicos ou aos cientistas, e necessaria a participa<;ao de outros grupos e agendas 
que operam fora dos mecanismos formais da democracia politica, tais como, os 
grupos ecol6gicos, de direitos dos consurnidores e de direitos humanos. 

Castells (1999) diz que a nova sociedade e marcada pelo surgimento das 
redes e pela econornia em rede. Contudo, a economia capitalista e sociedade de 
hoje sao muito diferentes do passado. Na sociedade em rede a identidade pessoal 
torna-se algo de muito mais aberto, ja nao vamos buscar as nossas identidades ao 
passado, temos de as produzir activamente em interac<;ao corn os outros. 

Assim, a democracia nao se pode limitar a esfera publica, existe uma 
democracia de 11 emo<;6es11

, que diz respeito as novas formas de familia, nas quais 
homens e mulheres participam de igual modo. A democratiza<;ao da vida pessoal 
avan<;a para urn nivel em que as rela<;6es se fundamentam no respeito mutuo, na 
comunica<;ao e na tolerancia. 

As perspectivas centradas na ac<;ao social tern como preocupa<;ao o modo 
como os individuos interpretam activa e criativamente o mundo que os rodeia e 
nao as for<;as externas que guiam e constrangem a ac<;ao humana. 
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2. Sintese da Traject6ria hist6rica da etica profissional do Servi«;o Social 

Efectivamente, interessa reconhecer que o(o) problemas etico(os) sao 
equacionados na base de uma fundamenta<;ao filos6fica que, em ultima analise, 
elucida acerca de uma orienta<;ao etico-politica precisa e ajuda a enquadrar 
metodologicamente diversas perspectivas de interven<;ao, tanto ao nivel da 
racionalidade dos meios e eficacia da ac<;ao coma, sobretudo, ao nivel dos objectivos 
e finalidades de interven<;ao (Serafim, 2004, p. 31). 

E importante salientar, em primeira instancia que o Servi<;o Social em Portugal, 
enquanto profissao, surge aliado a urn percurso s6cio-hist6rico e politico. Desta 
forma a sua inser<;ao na divisao social do trabalho, acompanha os progressivos 
confrontos e vicissitudes, caracteristicos de uma sociedade em constante mudan<;a. 

A constru<;ao do Servi<;o Social Portugues apresenta-se, neste sentido, nao 
coma urn processo linear, homogeneo, cumulativo e continua, mas como urn 
processo complexo, polemico e contradit6rio, fruto dos confrontos corn diversos 
projectos para a sociedade e o significado e fun<;ao social que atribuem a profissao 
(M6dulos PROFISS, 2001, p .3.21) . 

Assim, em Portugal da-se a genese do Servi<;o Social, enquanto filantropia 
cientifica e e precisamente quando se da o "corte" da Igreja corn a assistencia, 
originando assim a forma<;ao de agentes laicos para desenvolver a sua ac<;ao nas 
organiza<;6es sociais, sem estarem sob a tutela da Igreja. 

Corn o Estado Novo, Salazar desenvolve uma estrategia em rela<;ao a 
assistencia social, diferente da que se ia desenvolvendo em outros paises, como 
forma de combater a amea<;a do comunismo. Assim, os assistentes sociais actuavam 
junto dos meios operarios e das familias, onde desenvolviam urn papel importante 
de divulga<;ao da doutrina Social da Igreja. 

0 Estado pretendia que as assistentes sociais fossem dirigentes id6neas, 
responsaveis e activas cooperadoras da revolu<;ao Nacional, racionalizassem e 
individualizassem a assistencia corporativa, dirigida prioritariamente as farnilias, 
moralizando os costumes e contribuissem para a forma<;ao da consciencia nacional 
(M6dulos PROFISS, 2001, p. 3.30) . 

E, no entanto corn o Estado Novo que se institucionaliza o Servi<;o Social, corn 
o surgimento de escolas de Servi<;o Social em Lisboa, Porto e Coimbra (Martins, 
1999). 

No P6s 25 de Abril surge uma aposta na Investiga<;ao em Servi<;o Social, 
que se deve ao surgimento de novos problemas sociais, decorrentes de muta<;6es 
na propria sociedade e tambem ao surgimento de novas ideologias, tais como 
o Marxismo ou coma o movimento de reconceptualiza<;ao do Servi<;o Social na 
America Latina. Nos anos 80, e reconhecido o grau academico de licenciatura e 
a forma<;ao come<;a a integrar a vertente da Investiga<;ao, atraves de teses ou 
monografias de licenciatura, mestrado doutoramento e p6s-gradua<;6es. Inicia
se a divulga<;ao da produ<;ao cientifica que e realizada atraves de publica<;6es de 
revistas cientificas e atraves da realiza<;ao de seminarios (Martins, 1999). 
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0 assistente social depara-se no seu campo de interven<;ao, corn uma 
grande riqueza em termos de instrumentos de pesquisa. 0 profissional tern de 
estar permanentemente a actualizar os conhecimentos inerentes a sua pratica 
profissional, pais tern de acompanhar as muta<;6es que ocorrem na sociedade. 
A investiga<;ao constitui-se assim, uma pnitica complementar ao trabalho 
desenvolvido no terreno. 0 assistente social esta apto a realizar investiga<;6es, 
que devem ser desenvolvidas nurna base teorica consistente e preferencialmente, 
realizado em equipas pluridisciplinares. Assim, o assistente social atraves do 
estudo dos problemas, tendo coma base as etapas e procedimentos cientificos, 
pode aplica-los na resolu<;ao dos mesmos. 

0 interesse pelo estudo das politicas sociais, par parte dos assistentes sociais, 
reflecte, par urn lado, que e atraves das rela<;6es imediatas que o mesmo actua, e 
par outro, que e a propria metodologia que generaliza a sua actua<;ao profissional. 

A tradi<;ao do Servi<;o Social e baseada nas rela<;6es interpessoais, e e atraves 
delas que este toma o relacionamento coma forma de actua<;ao profissional 
privilegiada. 

Na perspectiva de Faleiros "este relacionamento se baseava nos processos de 
caso, grupos e comunidades, em que o profissional pensava ou julgava actuar, atraves 
de factores psicossociais inerentes a sua propria personalidade para influir nas decisoes 
pessoais de sua clientela" (Faleiros, 1987, p. 16). 

Segundo a perspectiva do mesmo autor, estas rela<;6es eram fundadas no 
conhecimento do meio em que viviam os seus clientes (as suas rela<;6es familiares, 
sociais, entre outras), sendo consideradas coma o fundamento da vida social. 

0 Servi<;o Social e a politica social passam, assim, a ser duas formas em 
interliga<;ao e o campo da interven<;ao social torna-se cada vez mais vasto. 

Actualmente, o assistente social depara-se corn urn dos seus maiores 
desafios, desafio esse que se traduz na necessidade do desenvolvimento da sua 
capacidade de interpretar a realidade, bem coma da sua capacidade criativa. 

Coma tal, pretende-se que o profissional deixe de ser urn mero executor de 
politicas, passando, ele proprio, a construir propostas de trabalho criativas, que 
permitam a preserva<;ao e efectiva<;ao dos direitos. 

0 assistente social tern coma objecto de trabalho a "questao social" 
(Castells, 1999) na qual trabalha diariamente nas suas mais diversas express6es, 
pais e ela que origina a necessidade do mesmo intervir junta a popula<;ao alvo, 
i.e, testemunha as desigualdades dos individuos face ao trabalho, a familia, a 
habita<;ao, a saude, a assistencia publica, entre outras. 

Neste ambito, e para que o assistente social possa conhecer o seu objecto de 
estudo, tera obrigatoriamente que pesquisar e conhecer a realidade, pais so assim 
sera possivel 0 desencadeamento de urn processo de mudan<;a. 

As bases teorico-metodologicas, ou seja, o conjunto de conhecimentos 
e habilidades adquiridas pelo assistente social, ao longo do seu processo de 
forma<;ao, e as tecnicas, sao instrumentos de trabalho que lhe permitem conhecer 
a realidade e exercer a profissao. 
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E importante real~ar que o assistente social nao realiza o seu trabalho 
isoladamente, ele faz parte de urn trabalho combinado, assumindo-se como urn 
trabalhador que integra uma equipa multidisciplinar. 

Importa, por isso, reflectir como a profissao pode criar condi~oes para se 
fortalecer e assumir urn posicionamento critico, que lhe permita afirmar-se contra 
a degrada~ao dos servi~os que devem ser prestados a popula~ao, nas diversas 
areas e contra a sua propria desprofissionaliza~ao. 

3. Considerac;oes Finais 

Pensar sobre o Servi~o Social no momento actual e, corn certeza, urn grande 
desafio, pois o desenvolvimento veloz da ciencia e da tecnologia e as mudan~as 
presenciadas no mundo do trabalho, nas rela~oes Estado/Sociedade, reproduzem 
uma nova configura~ao das rela~oes sociais, indicando uma necessidade de 
revisao constante dos fundamentos te6rico-metodol6gicos do Servi~o Social. 

0 Servi~o Social, inserido no contexto de mudan~as do mundo, podera 
contribuir corn o seu conhecimento qualificado, organizando e coordenando 
actividades relacionadas as questoes sociais e de exercicio da cidadania. 

Esse conhecimento nao e apenas pratico - tern pertinencia te6rica e 
deve ser desenvolvido como conhecimento cientifico que e. 0 conhecimento 
dos assistentes sociais tern de ser urn conhecimento consciente (em que o 
profissional esta consciente de que o possui, logo consegue articula-lo, utiliza-lo) 
e contextualizado (ao nivel social, hist6rico e cultural). Trata-se, acima de tudo, 
de uma nova atitude critica perante a realidade social, uma atitude mais aberta, 
flexivel e sensivel aos dados empiricos que a vida permanentemente produz. 

E em torno desse rol de complexidades que a categoria profissional pode 
(re) construir a sua identidade profissional. E atraves do projecto etico-politico 
que a identidade profissional "expressa e representa os profissionais a partir de vdrios 
elementos tais coma as definir;oes e os elementos do processo de trabalho profissional, 
das expectativas politicas e das prescrir;oes deontol6gicas e teleol6gicas" (Gentili, 
1997, p . 137). Ai esta o movimento ideo-politico da categoria, rompendo corn 
a sua condi~ao de subalternidade e conquistando a sua autonomia de natureza 
colectiva e politica. 

Entretanto, o problema que se coloca hoje e se existe, na actual conjuntura, 
espa~o para o exercicio da liberdade demarcando urn campo possivel (Andrade, 
2001) capaz de articular a etica a politica. Pode dizer-se que importa mesmo 
desenvolver teorias, alargar horizontes de reflexao e analise que validem as 
criticas e as praticas dos que nao se conformam que o estabelecido eo predefinido. 

A inser~ao da perspectiva investigativa na ac~ao impoe-se como uma 
exigencia basica, angular e etica da profissao e nao mais como algo opcional. 
Repensar algumas dimensoes relacionadas as estrategias de fortalecimento do 
projecto profissional, a reorganiza~ao da categoria profissional, a urn maior apoio 

38 Lusiada. Intervenc;ao Social, Lisboa, n .0 37 [1 semestre de 2011] 



Etica e servi<;o Social ... , pp. 25-40 

das unidades de ensino, posicionando-nos eticamente e defendendo os nossos 
principios, que sao tao-somente valores de Dignidade Humana. 
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