
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Negreiros, Maria Augusta Geraldes, 1941-2003

Ética profissional
http://hdl.handle.net/11067/4081

Metadados

Data de Publicação 1999

Palavras Chave Serviço social - Aspectos morais e éticos, Assistentes sociais - Ética
profissional

Tipo article

Revisão de Pares no

Coleções [ULL-ISSSL] IS, n. 19 (1999)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T18:32:52Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/4081


ETICA PROFISSIONAL 1 

M aria Augusta Geraldes Negreiros * 

Em primeiro lugar queria agradecer a Direcvao da Associavao de Profissionais de Servivo 
Social, o amavel convite para apresentar uma breve comunicavao nesta sessao e dizer que e 
corn todo o gosto queparticipo neste Seminario. 

Ap6s me intenugar sob re que reflexoes transmitir a uma assembleia de profissionais de 
setvivo social que se debm9a sob re a tema.tica daDeontologia e Estatuto Profissional, gostaria 
de referir algumas ideias que neste quadro se me afiguram pertinentes. 

Estando o Assistente Social, no exercicio profissional, vinculado aorganismos publicos e 
privados, onde desempenha funyees de supmte a racionalizavao do funcionamento dos servic,:os 
e de operacionalizavao dos se1vic,:os sociais a populayao, exerce assim,junto dessas entidades, 
func;oes tecnicas propriamente ditas. 

Verificamos que em tennos de demanda atribuida, ele e chamado, tambem, a constituir-se 
no ag?.J11€J.Itlt§.f.(jc;tyq(_d~ '141l}~_QC1 ft~nte''na_s ry~ac,:_o~s __ ~qtr~ i.nstituivaoepopulavao, entre os 

'i setviyos prestadose a solicitayao desses mesm~s-~~~:0..9.Q.S_pelos.utentes (Iamamoto, 1992). Aqui 
ele diSJ)5e'do pock~i.-atnbuido institUcionahnente, de seleccionar os que rem direito a participarno 
acesso a distribuivao de recursos, aos programas sociais, aos apoios institucionais, etc. 

Para alem da vinculac,:ao institucional que o condiciona e viabiliza, o Se1viyo Social aparece 
como uma das formas institucionalizadas de actuavao das relac,:5es entre os homens no quotidiano 
da vida social e utiliza como urn recurso fundamental no seu trabalho a linguagem. E urn 
profissional percepcionado como tendo capacidades treinadas para mane jar e se movimentar 
em varios c6digos: sociais, culturais, comunicacionais e institucionais (Negreiros, 1995). 

1 Comunicayao npresentnda no Scmim\rio "Deontologin c Estatuto Profissional dos Assistcntes Socinis" orgnnizado 
pcla APSS - Associnyiio de Profissionnis de Scrvi90 Social, cm 2 e 3 de Mar9o de 1998. 

* Doutorada em Serviyo Social, Docentc no ISSSL, Coordenadora do Nilcleo de P6s-Gradua9no AcadCmica. 
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Esta profissao foi ainda, ao longo do seu percurso, construindo e sistematizando conhecimentos 
e pmticas que, hoje, em tetmos de actuayao profissional, poderemos particularizar como uma 
acyao de cunho s6cio-educativo ou socializadora, voltada paramudanvas na maneira de ser, de 
sentir, de ver e agir dos individuos, que busca a adesao dos sujeitos e que incide tanto sobre 
questoes imediatas, como sobre a visao do mundo dos clientes (Iamamoto, 1992). Exercendo 
assim, est~J~rofis.sao, run.trabalho complexo_de n:li!c.ionar, corre,aciona,r, propor, aoomparu1ar, 
avaliar_~iiuplicar. -se emJmjectQfias.e estrategias (F aleiros1 1994). I>onde resulta a atribuivao de 
uma competencia propria-amedia~~o sodat 

Esta mediavao pode ser entendida como mediayao organizacional, mediavao institucional e 
\ mediayao sirnb6lica. Mediayao organizacional, intemaa pr6ptiaorganizayao, pressup5eprocessos 
cornunicacionais ea estmturavao de sistemas de alianvas; mediavao institucional, externa entre 
a instituivao ea populavao, pode significar a constmvao e identificavao de necessidades sociais, 
ea gestao e execuvao de politicas sociais, implicando negociavao e processos de tornada de 
decisao (Negreiros, 1993) ; e, rnediayao simb6lica, que pressup5e a construyao de sociabilidades 
e de identificav5es sociais, processos de discussao e implementavao dos direitos de cidadania, 
atticulavao de culturas, infotmay5es, linguagens noquotidiat1o de vida das populay5es (Negreiros, 
1995), estabelecendo a rnediavao entre "o mundo dos sistemas eo mundo da vida "().f.abermas, 
1987). 

Pelo que acabamos de expor podemos concluir quejesta profissao para se exercer requer 
uma gamade saberes, e de "saber fazer'', epottanto urn dominio e constante aprofundamento a 
nivel do conhecimento, da tecnica, e da etica. 

Se a dirnensao etica esta presente em todos os processos de relacionamento humano, ela 
deve seruma forte componente no quadro do exercicio das profissoes, enquanto prestadoras de 
servivos. E, ainda mais, em profissoes como o servivo social, que, corno vinlos, tern, para alem 
da prcstavao de servivos, uma fmte componente relacional e de mediavao. 

Poderemos entiio intetrogatmo-nos sobre que etica ou eticas para o Servivo Social? 

Sendo esta uma profissao que trabalha no terreno politico, da "Polis", das politicas sociais, 
da distribuic;ao de recursos, dos direitos de cidadania, corn sujeitos aut6nomos ou trabalhando 
processos de autonomia, eu diria que se toma necessaria aprofundar, trabalhar e retrabalhar a 
Etica daJusti~a (Nagel, 1998)1 Mas o Servivo Social trabalha tambem corn sujeitos, pessoas 
e gmpos dependentes, fi-agilizado8,desprovidos (os idosos, os deficientes, os doentes, os diversos 
tipos de marginalizados, as vitimas de violencia etc.), corn os quais se toma necessaria desenvolver 
e trabalharum outro tipo de etica-aEtica do Cuidar, designada por Carol Gilligan "the ethic 
of care!' ( Gilligan, 1982), ou ainda para outros etica da solicitude (Baier, 1994; Fagot-Largeaut, 
1998; Munoz-Darde, 1998) , e quesignifica, simultaneamente, o sentimento moral de solicitude 
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eo trabalho de cuidar os outros. 

Esta forma de etica toma-se impmtante e necessaria para o Servic;o Social pela capacidade 
de ruticular as responsabilidades para corn os outros-cidadaos utentes, e encontrar soluc;5es nao 
abstractas e universais rnas concretas e particularizadas. 0 que rnuitas vezes se joga num 
dominio dito do ''privado" e corno tal tarnbern normalmente considerado paraalern das regras da 
justic;a. 

E, porque esta profissao nos varios domini os do seu exercicio actua corno vimos, atraves da 
relac;ao, da rnediac;ao e da lingua gem, desenvolve uma "actividade comunicacionaf' a qual, 
segundo Habermas (Habermas, 1987), s6 ela e produtora de sentido, pois, sendo uma actividade 
rejlexiva, produz no outro a interpretar;ao da experiencia social, podendo assim estabelecer c 
que vale socialmente na intersubjectividade: representac;oes colectivas, imagens do m undo 
nmmas sociais (no sentido de significac;oes socialmente instituidas) valores rnorais, simbolos 
linguisticos, legitirnac;oes politicas, etc. (Feny, 1987). Por tudo isto toma-se entao necessaria, 
quanto a n6s, trabalhar, desenvolver e aprofundru·, aEtica da Comunicariio. 

Etica da Justi~a, Etica do Cuidar e Etica da Comunica~ao, esferas da Etica que 
identificamos e reconhecernos corno fundamentais para a profissao de Setvic;o Social, masque 
se nos afiguranecessario constituirem-se num desafio a investigac;iio, analise, e conceptualizac;ao, 
para as estruturas universitarias de fmmac;ao -os ISSS, em atticulac;ao corn a experiencia social 
da profissao. 

Foi este o terreno em que nos colocarnos, o qual, perspectivando as tendencias do 
desenvolvirnento da profissao na actualidade, tern subjacente uma arullise critica do "espartilho" 
do individualismo liberal que fundarnentou e reduziu as questoes da deontologia profissional a 
sua dimensao interpessoal. 0 que, deixando de responder as quest:Oes corn que se vem defrontando 
hoje a profissao, relegou para segtmdo plano a et ica profissional, corno uma esfera que se 
confunde corn a erica pessoal, parecendo nao necessitru· de outro nivel de elaborac;ao te6rica ou 
deaprendizagernespecifica(Ogien, 1998). 

Pela arullise apresentada, e pelas dimensoes social e politica que cornporta a etica profissional, 
e sua inte1ferencia no desernpenho da profissao, infere-se da complexidade destas questoes, ea 
necessidade de serem actualrnente trabalhadas corn a importancia que merecem. 
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