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evitar posturas e comportamentos incompatfveis com a democracia e os direitos 
sociais. 

Abstract; Having as reference the Social Work and its effort for construction of an project 
ethical-political based in the conquest and affinnation of the democracy and social rights, has 
broken itself of the estimated one that the accomplishment of these right ones passes for the 
understanding of the social necessaries. In this manner, one becomes urgent and necessary to reflect 
in the theoretical and philosophical plan on the understanding of the concept of social necessities in 
landmarks of the capitalism and the influence of the alienator social conditionings in the limitation 
and detennination of the necessities in the current world, of the opposite will persist a theoretical 
horizon and fragile politician and inconsistency. minimization of its potentiality. 
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Resumo: Neste ensaio procurar-se-a real<;,ar as 
dificuldades inerentes 11 fundamenta,.ao dos princf
pios eticos, visto este ser um dilema com que os 
assistentes sociais diariamente se deparam. Parale
lamente, serao oferecidos alguns subsfdios para a 
compreensao da importancia que, ciC\icamente, as 
questoes eticas tern assumido oa profissao. Por ulti
mo, serlio igualmente tomadas em considera,.ao al
gumas questoes conexas com a reavalia,ao da 
deontoiogia profissional, com intuito de as mesmas 
poderem vir a constituir-se como elementos facili
tadores da reavalia,.ao da pnitica dos assistentes 
sociais. 
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Nota introdut6ria 

P
Oder-se-a perguntar por que e que acrualmente nos questionamos, de um 
modo cada vez mais premente, sobre as questOes da etica na pratica pro
fissional ou, se preferirmos, sobre as media~Oes conexas com 0 que e 
adequado e moralmente correcto nesse mesmo agir.l Sera que a reflexao 

conexa com a analise dos fundamentos da moral tem razao de ser ou, pelo contra
rio, nao e uma problematica que preocupe minimamente os profissionais? Des
tarte, ao nos debru~armos sobre algumas das problematicas que directa ou indi
rectamente influenciam a pratica dos assistentes sociais na modernidade tardia/ 
e tendo presente que essa mesma pn'itica pode ser considerada como um ponto de 
partida possivel para a construt;ao, no presente, de um mundo vindouro mais 
justo,3 gostarfamos neste ensaio de encetar uma breve reflexao que caminhe no 
sentiElo de sinalizar algumas das media~Oes e dilemas eticos4 que perpassam 0 

quotidiano desses mesmos profissionais. 

1. Condicionalismos Presentes na Fundamenta9Bo dos Principios Eticos 

Tendo presente que 0 assistente social, por um lado, e um profissional que 
directa ou indirectamente trabalha no campo da etica e, por ~Utro, que a sua pnitica 
profissional, dado ter como objecto de interven~ao os individuos elou grupos ex
duIdos, tera como fim ultimo a consolidat;ao/efectivat;ao dos direitos de cidadania, 
gostariamos de chamar aatent;ao para os poss(veis cuidados a ter ao analisar as 
mediac,;oes eticas transversalmente presentes na profissao de Servic,;o Social. 

1. Desde jli interessa assinalar que. no quadro da argumenta~lIo desenvolvida, a moral nlio t captada 
na sua acep~iio conservadora, como dizendo respeito ao conjunto de valores considerados eOlTectos. bons. 
justos ... segundo a 6ptica da trad~llo e/ou dos costumes. mas antes como algo que remete para a respon
sabilidade a ser assumida por cada urn de n6s em favor da prom~ao da humanidade de todos os outroS 
membros da comunidade. responsabilidade essa que permite aferir 0 padril.o elieo pelo quat a soeiedade se 
rege (Bauman, 20(0). Por outras palavras, poder-se-a afirmar que a moral emerge nas intera~oes huma
nas a partir do momento em que estas sao influenciadas pelo sentimento de responsabilidade incondicio
nal - desinteressada, desprendida - pelo bem-estar do ~Utro, i.e., 0 sujeilo moral t definido nlio por sua 
confonnidade a norma, mas peta responsabilidade que assume para com 0 outro - 0 eomportamento 
moral 6 irnpulsionado pela mera presen~a do outro. 

2. Consoante os discursos. as nomenclaturas da modernidade silo de varia indole. designadamente 
modernidade "segunda", "tardia", "reflexiva", "lfquida" ou "terminal"; de entre muitos autores, vide so
bre este aspecto Giddens (\ 990); Bauman (2000-b)', Miranda (2002). 

3. 0 futuro esta ja ai em potencia, dependendo a sua efectiva~~o conerela das op<;ijes morais que 
fizermos hoje. 

4. Apreendidos n30 enquanto elementos puramente te6ricos, mas, esseneialmente, tomando em con
sidera~ao a dimensilo pol!tica que os transcorre. 
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Debatendo-se 0 profissional na sua pnitica quotidiana, comi 0 dilema de 
saber quais deveriio ser os valores orientadores da sua acc,;ao, e tendo consciencia 
que tera necessariamente que "sacrificar" uns em rela~ao a outros', 0 problem, 
que se Ihe coloca e 0 da fundamenta~ao desses mesmos valores. Sera entao ne· 
cessario enunciar as "matrizes" que orientarao a sua acc,;ao. Assim,: partindo dm 
debates surgidos em tomo do subjectivismo/objectivismo etico, tentaremos apre· 
sentar alguns aspectos a serem tomados em considem~ao pelos prQfissionais. 

Numa perspectiva hist6rica do pensamento moral, encontr~mos a eticl 
kantiana, de natureza a priori, onde a fundamentac,;ao da reflexao m9ral toma pOI 
base a razao. Logo, sera de salientar nesta perspectiva a tentativa dei.construir urr 
criterio de moralidade que fundamente universalmente as normas morais. Tendc 
por principio a "lucidez racional", Immanuel Kant (1724-1804) defende nao s( 
que "eu devo proceder sempre de maneira a que possa querer ta'mbem que I 

rninha maxima se tome uma lei universal" (apud Araujo, 1992: 51),imas tamberr 
que toda a acc,;ao humana se deve reger pelo sentido do dever alei IiIoral, privile· 
giando os procedimentos - etica formal - em rela~ao aos contelidos - eticl 
material. Como teremos oportunidade de mostrar ja de seguida, este posiciona 
mento revela-se de pouca valia para os nossos intentos, vindo 0 mes\no a ser alv< 
de varias criticas. De acordo com Luis Moita (sid.), a despeito de naisua etica na( 
ser de descurar a importancia dada a"afirmac,;ao da autonomia da cdnsciencia", ( 
autor salienta, que a recusa de Kant em aceitar uma "etica material1do bem e dl 
finalidade" 0 conduziu a"etica do dever formal", ou seja, ao nao dk aten~ao a( 
conteudo concreto da ac~ao humana, nao indica possiveis "estrategias" para re 
solver os dilemas eticos que surgem no quotidiano. Igualmente de~ta opiniao i 

Risieri Frandizi, quando aponta como maior erro de Kant 0 facto de "nao presta 
a devida atenc,;ao aos valores que orientam a conduta e aos que ~os perrniten 
julgar as consequencias, bem como' a sua incapacidade para resolver conflito 
entre deveres" (apud Araujo, 1992: 57). Deste modo, nao obstante ~ importanci: 
atribuida a"capacidade humana de juIgar", os preceitos morais kantianos reve 
lam-se insuficientes para a fundamentac,;ao da "moralidade das acc,;oes humanas" 
porquanto, ao deslocarem as questOes eticas do. mundo subjectivoldas relac,;oe 
sociais para um nivel de abstracc,;ao, conduzem a que, em muitas sittiac,;oes, fique 
mos "prisioneiros de dilemas insoluveis". Isto e, 0 "purismo 16gico'j torna-se pa 
mlisante perante as decisOes exigidas pela experiencia, porque, ao nao apreende 
a realidade, transforma-se numa visao reducionista e empobrecidaque somentl 
aceita determinada opc,;ao se baseada na razlio (Moita, sId.). Noud-os termos, : 
etica kantiana, a despeito de advogar a universalidade da norma moral, condicio 
na a nossa ac~lio quotidiana, visto nlio fomecer criterios especificos para lidar 
mos com os dilemas eticos mediadores da experiencia. ' 

Face ao exposto, facilmente se percebem as dificuldades colocadas peh 
definic,;ao de princfpios eticos Ii pnitica profissional, dado as decisoes relativas ill 
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prioridades a respeitar em fun~ao de determinada situa~ao, terem de ser tomadas 
praticamente na ac~ao.5 Perante a insuficiBncia da etica supra-referida sera, en
tao, necessario caminhar de urn posicionamento abstracto para outro mais con
creto, equacionando uma etica que tome em considera~ao a especificidade e a 
contextualiza~ao da ac~ao diaria dos assistentes sociais, i.e., urna etica onde a 
questao "0 que eque eu devo fazer?", possa obter resposta tomando em linha de 
conta a situacriio imediata com que 0 profissional se depara. No entanto, sera 
importante assinalar q~e a especificidade e a contextualizacrao etica a que ante
riormente aludimos nao deve ser confundida com uma etica casuistica, condicio
nadora da vontade do profissional. 

o que importa referir e que, na pratica profissional, 0 assistente social, ao 
debrucrar-se sobre as questoes eticas, esta sujeito a condicionalismos de varia 
ordem (s6cio-econ6mico-politicos, organizacionais, individuais, culturais), que 

I !
influenciam a sua reflexao. Por conseguinte, a reflexlio moral nlio podenl descurar, 
ao myel da fundament/u;ao, as experiBncias reais, estabelecendo uma interliga~lio 
entre 0 plano moral e a accrlio humana. Eneste sentido que caminha 0 posiciona
mento de Luis Moita ao advogar que "e no circuito das relacroes, onde as pessoas 
interagem, que se funda 0 imperativo moral e que se des cortina a op~iio mais 
adequada", deste modb "s6 uma etica intersubjectiva e interactiva possibilita 0 

entendimento do pro'iesso moral, mostrando como as exigBncias das rela~oes 
interpessoais incorporam e absorvem, mas tambem ultrapassam e relativizam, as 
exigBncias da lei" (sId.: 5, sublinhado nosso). 

Seguindo este raciocinio, poderemos afrrmar que, por urn lado, a "oposicrao" 
entre a objectividad~ e a subjectividade e ultrapassada ao considerar-se a 
intersubjectividade dos valores e, por outro, ao falar-se em "op~ao" real~a-se a 
liberdade do individuo, atribuindo a este urn papel activo em todo 0 processo. As
siro, na hierarquizacraQ dos valores, segundo Luis Araujo (1992), niio e a situacriio 
em si mesma, que determina a superioridade objectiva de urn valor em rel~ao a 
~Utro, porque, apesar da sua influencia, 0 sujeito e que cria os criterios de preferen
cia mediante 0 exercfcio da ramo em conexao com os dados da experiencia, ou 
seja, em Ultima an8.1ise, e 0 indivfduo - ap6s uma an8.1ise aprofundada e critico
avaliativa das alternativas posslveis em determinada situacrao - que opta por urn 
valor. Opcrlio essa, qj.Ie deve ter sempre em aten~iio a preserva~lio universal da 
dignidade humana, Wr urn lado, e, a nao limita~ao da sua autonomia, por outro. 
Dai a necessidade de! fomentar em crescendo "nma etica nlio apenas do racional 
mas do razoavel, nlio apenas do individuo mas do intersubjectivo, nlio apenas da 

5. Steven Shardlow il,ustra bern esla questao ao aftrmar que Ha responsabiliclade e a confidencialicla
de niio sao diffceis de cou'1"ptualizar enquanto conceitos abstractos. A dificulclade conella com 0 alcance 
desses ideals emerge quan~o os rnesmos sao trabalhados na sua dimensiio pratica" (1995: 80). 
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16gica mas da dial6gica, nao apenas da linguagem mas da interaq:iio, nao apenas 
do criterio mas da determinariio, nlio apenas da considerariio dos valores mas do 
empenho na luta por eles" (Luis Moita, sid.: 8, sublinhado nosso). 

2. Que etica para apratica profissionat? 

Nao descurando a existencia de uma interliga~ao profunda entre as conjun
turas socioecon6micas e a reflexao sobre a etica, pensamos poder asseverar que, 
tal como em perfodos de recessao (agudizacriio das problemiiticas sociais) surgem 
com maior acuidade os problemas eticos do que em perfodos de expansiio econ6
mica,6 tambem ao mvel da pratica profissional estas quest6es se vao colocando 
ciclicamente com maior ou menor acuidade. 

Na genese e emergBncia do Servicro Social em Portugal, encontramos de 
urn modo c1arividente 0 desenvolvimento de uma pratica assistencialista. com 
uma acentuada carga moral, inspirada no moralismo cristlio,1 pratica essa que, 
por urn lado, propugnava a difusao da ideia de que, na analise e intervencrao 
perante as varias problematicas sociais, 0 papel principal incurnbia afamilia8 e a 
comunidade, restando para 0 Estado urn papel subsidiario. Por outro lado, a exis
tencia de uma vinculacrao iniludfvel Ii Igreja Cat6lica, promulgava a legitimacriio 
da profisslio,9 constatando-se que 

"0 servi~o social foi mais urn campo a partir do qual a Igreja tentou refor,"ar 0 seu 
poder, numa alianrra com 0 Estado, assegurando que a fonna,"ao das novas profis

6. Seguindo esta argumenta~iio, a reflexiio c!tica c! urna exigl!ncia hodierna, porquanto. nao obstanle 
(na senda dos projectos concebidos e irnplementados localrnenle em finais do seculo XIX) parte significa
tiva da foc>a da centuria do Novecentos se ter centrado no intenlo resolulo de dornestica~iio. pelo social, 
de uma pan6plia de inseguran~as mediadoras cia experiencia. 0 que se tern vindo a constatar. principal
mente a partir do ultimo quartel do seculo XX, e que a consubslancia~ao dessa sociedade seguradora 
corne~ou a ser colocada em causa por urn conjunto de discursos e praticas cujo filo illtimo lern passado por 
urna dupla individualiza,ilo promotora de inseguran~a social, nomeadamenle a individualiza~ao cia ges
tao dos riscos e, por consequencia, cia protec,ao face 80s rnesrnos. 

7. De nolar que esta ancoragern a uma perspectiva moral no quadro de urn pensamento cODservador 
nlio se consubstancia como uma peculiaridade do Servi~o Social portugul!s; pelo contrllrio, eia constitui, 
isso sim, urna marca clarividenle dos inidos da profissiio nos distintos locus geograficos. 

8. De acordo com a visiio crflica de Helena Mouro el all. durante 0 perfodo salazarisla predorninava 
uma concep,iio de famllia assenle em criterios de utiliclade social, porquanto, 0 que se pretendia era "evi
tar a pressao do trabalho feminino e juvenil no rnercado de trabalho. e Iibertar 0 Estado dos encargos 
financeiros que supoern a cria~ao de infra-estruturas de apoio II familia, como sejam as creches. infanlllrios 
etc.; e da renovafOo moral pela promo,ao de valores como trabalho. honesticlade. dignidade e orgulho do 
Iugar social que ocupa" (1987: 734); sobre este aspecto, cf. lambem Alcina Martins (1999; 238-9). 

9. Para uma anillise aprofundada das rnedia,oes presentes na profissao durante este perfodo hisl6ri
co, cf. Alcina Martins (1999). 

;.~8:i'.l>:¢~ 
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sionais conferiria uma 'funna,<iio moral dos assistidos' ,\0 contribuindo para 'reinte
grar os infelizes' em situ~lio de dispensar os socorros, e que 11 frente dos servi,<os 
sociais seriam colocadas pessoas com form~iio tecnica para os diferentes ramos" 
(Martins, 1999: 224). 

Em suma, embora com tenues manifesta~oes de ruptura, esta "legitima~ao" 
profissional vai ser uma presen~a importante ate ao final do Estado Novo, dada a 
clara vinculal(ao da profissao 11 Igreja Cat6lica. 

Tendo presente que a compreensao da pratica profissional s6 come~a a 
emergir ap6s uma compreensao critico-construtiva da totaiidade, ou seja, das 
determinal(oes que essa mesma totalidade exerce sobre a populal(ao alvo da pro
fissao, as expectativas das instituil(oes relativamente a profissao e, em conse
quc:ncia, sobre as funl(oes exercidas pelos pr6prios profissionais. Verifica-se que, 
ap6s, 0 25 de Abril de 1974,0 desejo de ruptura ideol6gica com toda e qualquer 
referencia ao passado,1l conduziu aad0pl(ao de atitudes radicais (politizadas) por 
parte de alguns sectores da profissao,12 defensoras de uma pratica profissional 
que poderiamos denominar de "vacum" ou quase "amoral", i.e., desvinculada de 
valores.B Progressivamente (com 0 esbater do fervor revoluciommo), foi-se ca
minhando para urn perfodo em que e dada enfase aqualifical(ao e aoperacionali
za~ao, nao se reflectindo aprofundadamente sobre a importiincia da etica como 
componente legftima da aCyao profissional (esta foi sendo relegada para segundo 
plano). 

10. Por contraposi~iio a esse periodo. marcado pela enfase nos aspectos morais dos utentes, a refle
)tao etica Da actualidade desloca-se para os atributos morais do agir profissional na sua rela9fio nilo s6, mas 
tambem com os utentes. 

II. Sofrendo as influencias do Movimento de Reconceptua!jza~ao iniciado na America Latina (sem, 
no entanto, chegar a atingir. pensamos, a radicalidade caracteristica desse movimento no respeitante il. 
sobrevalorizayilo das possibilidades revolucionarias da pratica profissional), comeya-se a questionar a 
pretensa "neutralidade do servi~o social e a pratica conservadora que ignora as dimensoes pollticas e 
ideo16gicas dos problemas, das praticas sociais e do servi~o social. A influl!ncia deste movimento, com 
tend~ncias varias, permitiu que a profissao fesse posta em causa, recusando-se 0 estatuto subalterno no 
mesmo processo em que se defendia uma nova conceP<rao te6rica, metodol6gica e politic a de profiss~o, 
permitindo 0 aumento do espayo institucional de interven~ao" (Martins, 1995: 47). 

12. Nilo tao explfcita ao nlvel institucional (por exemplo, camarano), COmO no lImbito de programas 
habitacionais, esta nova atitude (para com os problemas vivenciados pela popula~ao e a forma de traba
lbar os mesmos), iria conduzir, alnda que lentamente, ao aparecimento de urn novo espa~o profissional, 
porque, apesar de a mesma se perpetrar fora das institui~Oes, estas, ao se constitufrem como suportes da 
pratiea profissional, aeabariam por resgatar os novos referendais da profissllo permitindo a hipostasia<rao 
dos mesmos, encetando em consequencia 0 desenvolvimento desse novo campo profissional que e 0 

Serviyo Social autarquico. 
13. Interessa salientar, no entanto, que a presente asseryao nao remete para uma pratica onde os 

valores inexistiam, mas antes para um sinalizar das poss(veis modificByOes ocorridas ao nlve! dos val ores 
de forma a compreender como os mesmos se adaptaram a novos contextos. 
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A importiincia anteriormente detida pela VOCal(aO (caridade crista, filantr! 
pia, fraternidade) na escolha da profissao foi sendo gradativamente substituf( 
pela qualifical(ao (competencia te6ricaitecnica). sendo 0 profissional "chamad< 
a intervir na pratica, nao mais por possuir uma devol(ao moral irttrfnseca, m; 

porque detem diplomas que 0 quaIificam para 0 desempenho da pIli.tica profissil 
nal. Sao en tao, definidas atribuil(oes que, em muitos casos, condu~em aesped 
lizal(ao e a respostas estandardizadas, baseadas numa racionalid""de puramen 
instrumental. Isto deveu-se, em parte, ao facto de 0 progresso tecnol6gico assel 
tar no princfpio de a analise e resolul(ao dos problemas s6 serem posslveis por v 
do recurso a processos cientfficos (Cerezuele, 1987). i 

Seguindo esta linha de pensamento e sabendo que ha val ores que oriental 
a nossa aCl(ao - val ores esses que podem propugnar 0 aparecim¢nto de confl 
tos, pensamos ser importante na sociedade actual (caracterizada por uma ceI1 
tensao entre as rafzes epistemol6gicas cientfficas e humanistasj a reflexao 
publicital(ao dos dilemas eticos que se colocam aprofissao. Neste senti do, deve 
entao, haver a "[... ] preocupal(ao em redimensionar a importancia assumida peJ 
etica na definil(ao da nossa identidade profissional e particu1arrnent~ no direccic 
namento de princfpios e objectiv~s que norteiam 0 projecto [".] Pfofissiona1 d 
assistente social" (Correia, 1992: 119). No entanto, deveremos estar cientes da 
dificuldades colocadas a analise das questoes eticas, porque, no decorrer da pr~ 
tica profissional chegamos muitas vezes a concIusoes de caracter amblguo. Est 
ambiguidade pode, em parte, ser explicada pela complexidade inerrnte a analis 
dos princfpios eticos (altamente elaborados e intrincados), 0 que, em muitas si 
tuayoes. dificulta a obtenl(ao de respostas concretas. visto; ao lidarmos com sere 
humanos, os valores a adoptar terem de ser analisados em funl(ao da situa~iij 
individual de cada utente (Shardlow; 1995). 

Ao enunciado acrescem outras dificuldades, porquanto. em90ra c6nscio 
de que "qualquer instituil(ao que pretenda alcanl(ar os seus objectiv~s, deve esta 
organizada e funcionar de acordo com as necessidades da populal(ap para a qua 
se dirige a sua aCl(ao" (Menezes, 2002: 163), 0 que se constata e a eXistencia dt 
urn conjunto de organizal(Oes onde, 0 descurar do elemento hummo, conduz i 
categorizal(ao e fragmental(ao de respostas que acabam por nao tomar em consi· 

I
deral(ao as necessidades reais dos utentes,I4 Uma primeira conclusao a ser retira
da do ate agora referido remete para 0 facto de a tecnica, quando determina como 
fim ultimo a racionalidade (em substitui~ao de todas as outras finalidades eticas), 
conter laivos de (i)racionalidade, visto impor-se a sl pr6pria como valor supre~ 
mo, ultimo e absoluto (Menard, 1987). Conseguintemente, constatamos que:a 

14. Para uma analise mais deta!hada destas questOes, vide Manuel Menezes (2002).: 



progressiva "desmoralizljl~ao" da pnltica profissional se conectou, por urn lado, 
com a necessidade de romper com uma heran~a confessional e, por outro, com a 
progressiva inser~ao da profissao em institui~oes e consequente tecniciza~ao da 
pnltica, baseada na 16gica institucional onde predomina a racionalidade econ6
mica sobre a racionalid~de social. 

Face ao expos to, f~cilmente se aceita que toda e qualquer institui9ao, cujos 
objectivos se pautem pela satisfa~ao das necessidades dos utentes, com 0 intuito 
de maximiza9ao do bem-estar social, deveria procurar implementar uma 16gica 
de funcionamento tipicamente social, onde se manifestasse 0 respeito pelos direi
tos do utente (Menezesl2001). No entanto, 0 que se constata - com maior 
acuidade em algumas o!rganiza~oes onde assistentes sociais trabalham - e a 
adop~ao de uma racionalidade predorninantemente econ6mica, acabando esta por 
influenciar negativamente a prossecu~ao da pflltica profissional, na medida em 
que pode conduzir ao aparecimento de "multiplos valores nem sempre compati
veis com urn projecto s~cial qualificador das condi~oes de vida e asseguradores 
dos direitos de cidadani~ e representa9ao politica dos segmentos populares, bern 
como do fortalecimento Ua sociedade civil" (Sposati, 1995: 5).15 Noutros termos, 
ao plasmarem urn funcidnamento burocnltico, essas institui~oes acabam por pro
duzir a institucionaliza9ao das rela~oes sociais, onde a rigidez dos processos de 
selec~ao e acesso (raciohaliza~ao/normaliza~iio) conduz a uma interliga~ao irra. , 
cional entre as organiz~90es e os utentes, atendendo estas s6 as necessidades 
sociais que tenham expr~ssiio nas disposi90es e c6digos que balizam a produ9iio 
de servi90s.16 0 utente, ~ujeito passivo, passa a ser objecto das decisoes institu
cionais de inclusao/excl,usao. "Portador" de necessidades reais - apreendidas 
somente no quadro das iregras institucionais -, 0 indivfduo ve-se duplamente 
exclufdo: social e insti~cionalmente (pela nao adapta9iio as suas normas). 

I 

15. Para uma analise similar 11 enunciada, cf. Michael Fabricant et all (i 992). 

16. Como exemplo do e~unciado poderemos referlr algumas das concluslies a que chegamos no 
ilmbito de um estudo realizado ef 19 autarquias da regiiio Centro (Portugal), nomeadamente no respeitante 
/is interconexlies existentes entre as procuras e as possfveis respostas das autarquias. Para dar somente um 
exemplo, relativamente II .!rea da habita~ao constatou-se a "inexistencia de uma adequa~i!o entre a inter
ven~lo camartria na w-ea da habita~l!o e as procuras relativas a esta w-ea, i.e., encontramos, por um lado. 
uma procura elevada ao nlvel ~a habita~i!o (73,7%) e, por outro, urna interven~iio autw-quica, inexistente 
ou pontual em 26.3% e 57,9% das autarquias respectivamente. Situa~lio esta. que vem ainda a ser agrava
da se relembrarrnos que, dos ISl8% de municlpios onde existia uma interven~iio regular, em uma situa~lIo 
ja desde M longa data nIIo se tein investido na constru~ilo de habita~lio social e nas restantes autarquias, os 
profissionais referlram que, apesar do inveslirnenlo que tem vlndo a ser felto, as procuras sio muito maio
res do que a capacidade de resposta dos municlpios". Daqui se pode, entao, conc1uir que "ao profissional 
incumbe a tarefa de seleccionar - a partir do volume de procuras os utentes para os quais possivel
mente existe uma resposta, isto e, a partir das procuras dos mun[cipes, 0 assistenle social vai determinar 
quais e que se tornarllo utente$ da institui~ilo onde trabalha ou de uma outra institnil(llo para onde forem 

encaminhados" (Menezes, 2rnl2: 182-3, 186). 

Por sua vez, 0 assistente social, que devia servir de mediador entre a insti
tui~ao e os utentes, Gondicionado pela 16gica institucional acaba, tambem ele 
(perseguido em crescendo pelo espectro do despedimento), por dar respostas es
tandardizadas, tipificadas e fragmentadas, transformando-se no agente institu
cionalmente legitimado, que define a inclusao/exclusao dos utentes. 17 Isto ~, 0 
assistente social ao realizar a triagem socioecon6mica no acesso aos servi90s 
define, por intermedio de criterios vanos, quem tern direito ou nao aos servi~os, 
dando-se a transforma~iio de urn direito formal em urn direito informal regulado 
de forma "ad hoc" (Sposati, 1992),18 Esta situa9iio vai criar, segundo Ursula 
Karsch, urn paradoxo, porquanto, em muitas situa90es "as normas e os valores 
profissionais sao independentes e, ate mesmo antag6nicos as normas e aos valo
res das organiza~oes empregadoras de assistentes sociais" (1989: 80). Em conse
quencia disso, surgem vanos dilemas que teriio de ser respondidos praticamente, 
designadamente os conexos com a capacidade que 0 tecnico deve ter para dar 
resposta a ambos os "pedidos" (0 da organiza9iio, enquanto entidade empregado
ra, por urn lado, e 0 do utente, por outro), frequentemente em contradi9ao. 0 
profissional deve, entao, intentar ultrapassar essa antinomia ou, se preferimos, 0 
"confiito entre lealdades profissionais" por intermedio da anillise/reelabora9ao 

17. A rela~l!o entre 0 assistente social e 0 utente transforma-se muitas vezes (devido a condicionalismos 
institucionais) numa rela~i!o entre 0 utente e uma organiza~ao (Shardlow, 1995). Oaf alguns autores advo
garem que, na actualidade, muitas institui~1ies se assemelham a dispositivos preparados para imunizar as 
a~ijes dos seus agentes face as cren~as e sentimentos que os assolam em privado, ou seja, a fun~Do a 
desempenhar nao pode ser condicionada p~r qualquer tipo de constrangimento moral do proprio' actor. 

18. Como e 16gico, a necessidade de seleccionar procuras devido a limita~ao de recursos levanta 
dilemas eticos aprlltica profissional, dilemas esses que os profissionais buscam ultrapassar por intermedio 
do recurso a criterios vlirios com 0 intuito de proceder a essa mesma triagem. Num estudo por nos realiza
do, constatamos que a incapacidade de resposla ao VOlume de procuras propugnava a ~utiliz~ao, por um 
lado. de criterios de "elegibilidade", i.e., determinando quem tem (ou nlio) direito as possfveis respostas e, 
por outro, criterios de "prioridade", ou seja, a partir das vws procuras define-se a primazia de resposta 
a uma determinada situa<;lio. Explanando, no que conceme, por exemplo, 11 arribuifiIo de habirafiiO £0

cial, verifica-se que - definidos apriori - tanto 0 criterio de "elegibilidade" (nadonalidade e rendimen
tos) como de ''prioridade'' (tendo por base a classifica~ao dos candidatos) slo utilizados pelos assistentes 
sociais e, embora nlio intervindo (infelizmente) na defini~lio dos mesmos, t~m urn papel importante ao 
nivel da sua implementa~ao. Relativamente aos criterios para atribui~iio de prest~lies pecunilirias da 
ac¢o sociaf ou de outro tipo de servi~s, nlio estando definidos claramente, os profissionais tem maior 
autonomia para intervir na sua defini~i!o, baseando-se essencialmente, mas nilo sO (influencia das esferas 
polftica e do dinneiro), em criu!rios tecnicos (por veres subjectivos) empregam preferencialmente, em 
nossa opiniao, 0 eriterio da "prioridade", i.e., de acordo com alguns profissionais: 'U[ ... ] M oulros que ja 
receberam e que agora deixaram de receber, porque, entretanto apareceram silU~oes mais prioritllrias e os 
recursos sao escassos [ ... ]'; '[... ] temos que actuar em henefIcio dos mais desfavorecidos, daqueles que 
estiverem em pi~r situa~l!o', ou ainda 'dado 0 volume de problemas, temos que ser criteriosos em termos 
de utentes, porque nilo podemos responder a todos, por exemplo, nos utentes com crian<;as, procuramos 
resolver 0 problema 0 mais rllpido possfvel, a mesma coisa para idosos em situa~iio de dependencia ou 
isolamento, temos sempre uma interven<;iio prioritliria'" (Menezes, 2002: 186-7). 
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das; procuras das varias for~as em presen~a, de modo desenvolver "urn trabalho 
que responda ao empregador, as pessoas que utilizam os recursos, e a si mesmo 
como profissional, que tern urn comprometimento polftico-social, urna teologia e 
que pretende fazer mudan~as por eles norteadas" (Baptista, 1995: 53). 

Nilo obstante 0 referido supra, em termos concretos observa-se que, face a 
este conflito,I9 muitos profissionais acabam nilo s6 por se acomodar as institui
~Oes, mas tambem, em consequencia desse perfil profissional, por nilo tomar em 
considera~ao a etica estruturadora da experiencia dos utentes com que lidam quo
tidianamente, passando a identificar-se com os objectiv~s institucionais no mes
mo processo em que perdem a sua pr6pria identidade. Em suma, transformam-se 
"em simples executores, sem nenhuma reac~ao, acomodando-se totalmente as 
fun~oes determinadas pelas norm as institucionais" (Faleiros, 1991: 69). 

Em sfntese, toda esta actu~ao provoca 0 distanciamento/conflito entre os 
princfpios eticos e a ac~ao desenvolvida pelos assistentes sociais, provocando 
muitas vezes a indefini~ao dos objectiv~s do Servi~o Social e as estrategias pos
sfveis para os alcan~ar. Assim sendo, cabe aqui referir 0 ponto de vista de Zygmunt 
Bauman, segundo 0 qual 0 "futuro do servi~o social e, de urn modo mais generi
co, do Estado-Providencia, nao depende de classifica~oes, de procedimentos se
gundo as regras, nem da redu~ao da complexidade e variedade dos problemas e 
das necessidades humanas. Na realidade, ele depende dos padroes eticos vigen
tes na sociedade da qual todos fazemos parte" (2000a: 11). 

3, Revaloriza9ao/reavalia9ao da deontologia profissionaFo 

"Se voce niio fizer hoje °que hoje pode ser feita e tentar fazer haje 
a que nilo pade ser feito, dificilmente farli amanhii a que hoje dei
xau de fazer. Parque as condi~oes se alterarn". 

Paulo Freire 

Tal como indicado na epigrafe, a reflexao centrad a nas questoes eticas tem 
de tomar em considerac;:ao as interconexoes conjunturais mediadoras da relac;:ao 
estabelecida entre 0 assistente social, os utentes e as organiza~oes envolvidas na 

19. Na 6ptiea de Jules Perron (1986), este e0 conflito que ope;e regulamentos flexfveis e regulamen
tos burocniticos, eompet@ncia e rotina, decisio profissional e decisio das chefias, objeclivos pessoais e 
objectiv~s institucionais. 

20. Este ponlo retoma, com reformula~oes signifieativas, algumas das exegeses por n6s desenvolvi
d.s num texto anterior (Menezes, 2001). 
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prestac;:ilo de servic;:os (Browne, 1995), de forma a agir 
Deste modo, tendo presente as dificuldades levantadas 
inovadoras em organiza~oes que se pautam pelo aumento 
cia, gostariamos de apresentar, de urn modo necessariamente MllUjJUlOU 

vias que, possivelmente, poderao atenuar alguns dos condicionalisnios 

Se a· etica existe na pnitica profissional, ela encontra-se na actuallUi 
plfcita. Para a explicitar, sera entao necessario reflectir sobre os valpres~2segun~ 
do os quais desenvolvemos a nossa a~ao, perceber qual 0 seu sigruficad61para 
n6s tomando em atenc;:ao determinada realidade, bern como as finalidades'eaS 
repercussoes da interven~ao, ou seja, analisar a adequac;:ao dos ados as conse
quencias que os mesmos podem produzir. 23 Consequentemente, 0 iprofissional, 
adoptando urn posicionamento etico-polftico, deve analisar as atribui~es que Ihe 
sao confiadas, compreender as problematic as que se colocam na sua ac~ao, as 
actividades que desenvolve, i.e., verificar quais os valores subjacentes a sua in
terven~ao de modo a incorponi-los na sua pnitica quotidiana. Ter~ igualmente 
que estar ciente de que as tomadas de decisio proporcionam 0 aparecimento de 
dilemas, visto, em muitos casos, qualquer que seja a "escolha", esta preSsupor 
como resultado uma ac~iio indesejada.24 

. I 
I 

Ao falarmos em dilemas, teremos obrigatoriamente de nos que~tionar sobre 
a "hierarquia" de valores: (i) 0 que deve ser protegido ou, ainda, (li) qual 0 inte
resse "inferior" que pode ser violado. Podendo, aqui, dar-se como exemplos: 1) 0 

21. Convin! aqui recordar os conselhos de KarUaspers, para quem os indiv/ducis, para alem da 
"culpa moral" decorrente de toda a ac,.lIo ou omissao violadora de nOrmaS morais elementares, devem 
igualmente tomar em considera,lIo a "culpa metaffsica", ou seja, aquela que - apeJando ipara a solidarie
dade humana - emerge quando, perante uma pan6plia de injustic;as que perpassam a nqssa experil!ncia, 
prosseguimos indiferentes sem que fac;amos tudo 0 que estiver ao nosso a1canee para mi~orar as mesmas. 

22. Devem ser entendidos na 6ptica de Gerald Dore (1991), i.e., tal como j4 refeiido no ponlo I, 
interessa-nos a importfineia do valor nao enquanto ide;a pura, principio ideal, mas enquanto elemenlo 
decisivo para as atitudes comportamentais. Quer dizer, a analise a desenvolver deve! proporcionar a 
interliga,ao entre 0 valor - compreendido na sua abstrac,iio - e as implic~5es que ulna deternainada 
ac~ao - pautando-se por esses valores produz na rela~o entre 0 assistente social e 0 1 ulente. 

23. Esta analise nao tem de ser um acto isolado do profissional, devendo 0 pr6pri\>, sempre que 0 
considere necessario, soeorrer-se do contributo de outros coJegas elou superiores hierarquicos de modo a 
que, em conjunlo, possam mais facilmente ultrapassar os condicionalismos com que se depara, pois, como 
refere Pines, "uma rede de suporte constitufda por colegas ecrucial quando 0 trabalho eemocionalmente 
exigente e quando 0 mesmo pressup5e a lomada de decisOes crftieas que podem afectar ~ vida e 0 bern
estac de oulras pessoas" (apud McAuliffe et all, 2005: 31). i 

24. De acordo com a defini,1I0 de Sara Banks, os dilemas eticos surgem quandO 0 "trabalhador 
social, nio possuindo a certeza sobre qual a resposta adequada, se depara com a necessidade de escolher 
entre duas alternativas equitativamente indesejl1veis que podem implicar 0 eonflito de princ/pios morais" 
(apud McAuliffe et all, 2005: 23). De aeordo com esta argumenta~lio poder-se-a, enta~, afirrnar que 0 
dilerna etieo emerge na decorr<:neia de uma situa,.iio permeada pela ineerteza quanto it ~c~o eorrecta a 
adoptar. ' 
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dilema colocado pela queora do sigilo profissional,25 quando enecessario infor
mar urna terceira pessoa ou, mais pr6xiroo do debate recentemente ocorrido em 
Portugal, 2) 0 dilerna pos~ivelmente decorrente de urna situaliao em que ao pro
fissional esolicitada info~laliao relativa as possibilidades existentes para a realiza
liao de urn aborto. Segundo Jean Gosselin (1991), 0 exame detalhado das ca,racte
rlsticas da infonna~iio e do contexto em que a mesma se da permitem muitas vezes 
a resoluliao do dilema, urna vez que, ao inventariarrnos as solUliOes possfveis, ana
lisando as vantagens e de~vantagens de certos aspectos pessoais e organizacionais, 
poderemos encontrar u~ terceira via nao apreendida anteriormente.26 

Nao obstante 0 enunciado, esta nem sempre revela ser uma tarefa faciI, 
principalmente quando erh face da "avalialiao de riscos". Explicitando, em todo 0 

processo que envolve a avalialiao do risco. os profissionais desempenham urn 
papel de extrema importfincia, sendo-Ihes reconhecida e exigida competencia na 
antecipali'ao calculista do futuro, na percepliao dos perigos a que os indivfduos 
com que trabalham estii~ sujeitos e/ou representam para out.ros da sua rede de 
sociabilidades (ou exterhamente a esta), perigos esses a serem transformados 
pelos profissionais em distintos graus de risco (baixo, moderado, alto). Logica
mente esta situaliao confere aos mesmos e as suas opinioes, avalialioes urn poder 
acrescido (sao elas que, :muitas vezes, selam 0 destino do indivfduo), mas, pari 
passu, quando os seus diagn6sticos falham atribulsse-Ihes, igualmente, uma res
ponsabilidade nem sempte facil de gerirY Essa responsabilizaliao e tao mais pe

25. ESle pode ser caplado como sendo urn "sistema de regras e normas aserem aplicadas ainforma
yao fornecida pelos clienles lou por colegas (relativamenle a urn delerminado utente)] ao assistente social: 
espera-se que este nlio divulgue esta inforrnayao a outros, excepto em certas circunstllncias especificas" 
(Shardlow. 1995: 67). Oevendo ,lIerescentar-se que 0 profissional"detem" 0 poder - nem sempre facil de 
ser exercido - de definir quais as infonnayoes a serem tratadas (ou nlio) como questoes sigilosas - a 
quebra do sigilo pode. por exemplo, ser justificada quando urn princlpio etico superior 0 exige, designada
mente quando a transmiss~o dej;sa informa~o pode contribuir positivamente para a preserva~llo da vida 
humana. Oaf a necessidade de ;0 assistente social informar 0seu cliente sobre os limites subjacentes Ii 
confidencialidade, de modo a que 0 mesmo esteja ciente do que deseja (ou nao) transmitir ao profissional. 
Para urna melbor compreensao de algumas das media~Oes que envoi vern 0 sigilolconfidencialidade na 
pnltica profissional, pode-se cf.;o C6digo de Etica da NASW (EUA) adoplado em 1996. onde sao explid
tados alguns dos padroes a ser6m tornados em considera~lio relativamente a estas questOes. 

26. Steven Shardiow expl,icila algumas quest5es que 0 profissional pode colocar a si pr6prio com 0 

intuito de facilitar a resolu~lio ~o dilema: "[i] eu nlio transmito ao cHente toda a inforrnnylio que possuo? 
Se niio, que tipo de informa9iio!e porque, e mais importante, sabe 0 cliente que eu guardo informaylio para 
mim pr6prio? [ii] Como e que ¢u trabalho a informaylio que 0 cliente me da? Segundo que regras e que eu 
desempenho 0 meu papel? Ate que ponto e que 0 cliente sabe 0 destino dado l\ informaylio? [iii] Em ultima 
instllncia, a quem eque eu sou leal: ao meu cliente ou a quem me ernprega? Se 0 cHenle me transmite 
(confidencialmente) informayOes sobre urn assunto serio. serei eu capaz de guardar segredo? [iv] Que 
mudan9as gostaria de ver irnp1ementadas na pnltica desenvolvida?" (1995: 82). 

27. Para exemplos da resPonsabilizayao dos profissionais pela morte de crian~as em decorr@ncia de 
negligencia. maus-tratos, abuso sexuais, entre outros, vide Parton (1996; 1999). Oaf a asseryao do autor 

sada quando sabemos da complexidade, ambiguidade e incerteza mediadoras das 
suas pniticas,28 pois 0 tomar de uma decisao objectiva e cientffica quantoao grau 
de exposiliao ao perigo de modo algum se revela uma tarefa facil,29 porque, a 
despeito de a "noliao de risco dar a impressao de ser algo calcuhiveI, de ser algo 
que permite a objectividade, [0 perigo em si, e algol inerentemente contingente e 
esta aberto a interpretalioes diferentes e, por vezes, contradit6rias" (Parton, 1999: 
102; Shardlow, 1995). 

Mais ainda, sera esta ambiguidade, incerteza quanto a avalialiao do risco 
que, em nossa acePliao, conduz a que essa avalialiao adquira alguma peculiarida
de nao 56, mas tambem ao nivel da pratica dos assistentes sociais. Dito de outro 
modo, apesar de a objectividade, a precisao e a consistencia da avalialiao nao 
serem postas de lado (visto constitufrem pressupostos basicos de qualquer anaJi
se do risco), neste tipo de praticas valoriza-se mais 0 diagn6stico profissional 
sustentado num conhecimento profundo da situaliao-problema em anaJise,3() ou 
seja. coIoca-se a enfase na avalialiao qualitativa do risco, procurando-se aferir se 
o(s) utente(s) se encontram numa situaliao "de risco" ou poderao vir a cair na 
mesma. Com isto, nao pretendemos pontuar uma ausencia da dimensao quantita

segundo a qual, na esfera do riSCQ a preocupa~Ao primeira tende a direccionar-se carla vez mais, "nAo para 
o tomar de uma decisao correcta, mas, antes, a de tomar uma decislio defensavel. uma decisao que possi
billte argumcmtar que os processos e os procedimentos foram seguidos" (1999: 124). 

28. Para dar somente urn exemplo, ante uma situayao de uma crian9a em risco, dois profissionais, no 
melhor dos casos, podern realizar diagn6sticos que, pese algumas difereoyas, sao similares quanto lis 
conclus5es e, no pior dos casos, podem divergir radicalmente quanta as estrategias a arloptar ante essa 
mesma situa,ao. Por outras palavras, face a uma crian~a em risco, os dllemas silo por demais evidentes e 
complexos: que op~lio tomar, proteger a crian,a retirando-a i\ familia ou trabalhar a familia? Quais as 
consequi!ncias de urna ou outra ae~o? Sera que 0 medo de se ver envolvido nn morte de uma crian~a n§o 
influencia negativamente a decisAo do assistenle social? Em suma, estes sAo dllemas quotidianamenle 
presentes na pratiea profissional. Oaf se perceber as justifica~5es aventadas para que a tomada de algumas 
decisOes nlo seja responsabilidade uniea dos profissionais. nomeadamente quando ante a necessidade de 
retirar uma crian~a em risco 11 sua famflia, as decisoes dos profissionais sao complementadas ou, melbor. 
subordinam-se ao "olbar legal". as evidencias forenses, em suma, ~ autoridade dos tribunais. 

29. Poder-se-a aflfmlU' que a interven!(iio ao nivel da esfera do risco evidencia urna ac~ao num terre
no que, longe de ser seguro, se assemelba a areias movedi~as. Esta ideia, pensamos, toma-se facibnente 
perceptivel a partir do momenlO em que constatamos que "urn dentista ao lidar com 0 mundo natural, 
trabalha 0 risco examinando objecto de estudo sob condi~Oes controladas, frequentemente laboratoriais, 
Assim, nas ciencias naturais. se 0 ambiente de estudo se mantem eSlavel. usualmente 0 objecto de estudo 
comporta-se de modo previsivel. No entanto, as pessoas niio se comportam como os elementos ffsicos. 
Elas interpretam 0 mundo II sua volta e comportam-se de formas significativamente distintas, mesmo 
quando se encontram face a condl~oes ambientais, similares" (Little et all, 2004: Ill). 

30. Esta valoriza'riio juslifica-se em grande medida porque, contrariamente aracionaHdade do risco 
subjacente, por exemplo. aos seguros onde 0 risco eapreendido em rel~ao a urn eolectivo (0 risco de uma 
populaylio, por exemplo), 0 que a racionalidade mediadora da gestllo de casos toma em considera~iio e 0 

individuo, OU seja, 0 risco e individualizado de modo a poder ser govemado - a doen~a medica. a desor
dem psicol6gica, 0 comportarnento desviante. entre outros. 
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tiva, pelo contrario, nos iiltimos anos tem-se vindo a aprofundar a tendencia des
sa dimensao da priitica. Mas, uma coisa e referir a valoriza<;ao em crescendo 
dessa dimensao, outra radicalmente distinta, eadvogar a necessidade da sua pre
dominancia nos discursos e nas priiticas por compara<;ao com a dimensao quali
tativa,3l Consequentemente, estamos conscios desta propensao, facilitada em gran
de medida pela introdu<;ao de novos e cada vez mais sofisticados aparatos tecni
COS32 que, para alem de permitirem a vigilancia simultanea de diferentes tipos de 
riscos, possibiIitam (por via da informatiza<;ao, computoriza<;ao) nao s6 a distri
bui<;ao em rede de uma infindavel massa de informar;:ao recolhida, mas tambem 0 

tratarnento estatfstico da mesma de um modo eficaz (para os objectivos predeter
minados) e celere. No entanto, eS5a consciencializa<;ao nao e impeditiva de que 
continuemos a advogar a predominfmcia (principalmente ao nivel da gestao de 
casos, mas nao 56) e a indispensabilidade da dimensao qualitativa da pnitica, pois 
s6 por via da mesma e da interac~ao face a face e que a situa~ao-problema podera 
ser apreendida na sua real complexidade e a popula<;iio-alvo da interven~ao po
dera almejar a ser apreendida e tratada como sendo algo mais do que um m1mero. 

Este posicionarnento justifica-se porque, pese a concordancia com 0 ponto 
de vista segundo 0 qual um factor ou factores de risco e algo que aumenta a 
probabilidade de um deterrninado evento vir a ocorrer, isso nao significa que, 
pela simples razao de 0 factor ou factores se encontrarem presentes numa deter
minada fanu1ia, esse evento tenha necessariamente de ocorrer. Por exemplo, crian
~as com os seguintes factores de risco: (i) sejarn problematicas na escola prima
ria; (ii) provenharn de farnfiias pobres; (iii) tenham uma farnfiia extensa; (iv) um 
familiar com praticas criminais; (v) possuam uma inteligencia abaixo da media, 
entre outros, sao crianc;as que, comparativarnente a outras onde inexistem esses 
factoTes, possuem probabilidades muito mais significativas de virem a desenvol
ver comportamentos anti-sociais na adolescencia. No entanto, existem estudos 
onde e demonstrado que somente quatro em· cada dez crian<;as com essas caracte
rlsticas se tornam anti-sociais (Little et aI., 2004). Estes autores, por sua vez, 
acrescentam mais alguns exemplos em refor<;o da importancia da contextualiza
r;:ao da situa<;ao para a reaIiza<;ao de um bom diagn6stico, nomeadamente: (i) 
riscos similares podem propugnar manifesta~oes distintas consoante 0 estadio do 
desenvolvimento das crian<;as e/ou os contextos onde se encontra inserida; (ii) 0 

modo como a crianr;:a reage a separa<;ao dos pais podera ser influenciado pelo 

31. Para uma analise deste tipo, cf. Robert Castel (1991). 
32. 0 suporte das estruturas de informac;ao e comunica~iio ganha cada vez mais importancia na 

analise das actuais experiencias de risco. pois "as polfticas do risco apelam 11 infonnatiza~ao da sociedade 
como uma necessidade organica, como condi~iio da sua possibilidade. [i.e.] as sociedades do risco vivem. 
com efeito, de inform~Oes, de todas as informa<tOes possiveis; elas silo insaciaveis, alguma marca. algum 
signo nlio epara etas indiferente; a informatica assegura a sua distribui~ao" (Ewald, 1986: 383). 

facto de ela ja ter aprendido (ou nao) a criar e a manter rela~oesao tQngodo 
espa~o e do tempo; (iii) 0 testemunho da violencia domestic a por parte deuma 
crian~a, produz implica~Oes mais serias para 0 bem-estar da crian~a se a mae se 
encontra, tarnhem, deprimida e e emocionalmente distante. Mais ainda,1 os mes
mos faetores podem, em determinados contextos, aumentar significativamente as 
probabilidades da ocorrencia do perigo, enquanto noutros contextos :distintos 
podem diminuir essas mesmas probabilidades. Quer dizer, dependendd do con
texto e do mecanismo por via do qual ele opera, ser membro de uma fanulia 
extensa pode consubstanciar-se como um factor de risco (para comportarnentos 
anti-sociais futuros) ou um factor de protec~ao (fornecendo um conjJnto mais 
lato de suportes sociais para fazer face a outros riscos) (Little et at, 2004).33 

Sabendo igualmente que a nossa pratica nile e neutra e que e influenciada 
por tada uma conjuntura que a envolve, sera necessario ter uma concepc;ilo clara 
da mesma, com 0 intuito de "transformar" os valores em princfpios Msicos que 
orientem as rela~5es estabelecidas tanto com 0 utente como com a entidade em
pregadora. Esta teflexao conduz-nos, necessariamente, a questiio das nqnnas 6ti
cas a serem respeitadas pelos profissionais e consequentemente ao c6digo 
deontol6gico. 

Partindo do pressuposto de que 0 c6digo deontol6gico e um "insvumento" 
de identifica~ao da profissao donde emanarn os direitos e os deveres dos assis
tentes sociais,34 defendemos que e ao corpo profissional que e devida ~ tarefa de 
elabora~ao do mesmo, por intermedio de debates, onde seja questionada a actual 
situ~ao profissional perante as quest5es etico-normativas. Assim, pen~amos que 
o c6digo em vigor carece de legitimidade, porque, por um lado, uma elevada 
percentagem da classe profissional 0 desconhece3S e, por Olitro, a sua "~ficacia" e 
reduzida ou mesmo nula, visto nilo existir regularnentac;ao que possa ser ~ccionada 
(em defesa do direitos dos profissionais e/ou dos utentes dos servi~osj,36 sancio

33. Para crfticas a uma aproxima~llo puramente positivista ao n[vel da avalia~llo risco. cf. Parton 
(1996). . ' 

34. Sem chegar a esgotar-se nos pariirnetros normativos (prescri~Oes. proibi~Oes). 0 c6digo pode/ 
deve manifestar nao s6 as regras de coesllo da c1asse profissional. mas tambem 0 seu comprometimento 
com a prom~~o de uma experiencia igualitaria e livre para todos os seus membros. , 

35. Seria interessaute desenvolver uma pesquisa onde. por urn lado, se buscasse percetSer 0 conheci
mento detido pelos assistentes sociais no respeitante aos princfpios e/ou preceitos fnsitos no 'c6digo e, por 
outro, que percentagem de proftssionals se socorrem do mesmo tendo em vista a resolm;iio dos dilemas 

eticos com que quotidianamente se deparam. 
36. Apesar de referir a domestica~i!o e 0 corporativismo como poss!veis riscos associados 11 institui

<tao de uma Ordem profissional, Pedro Bacelar (2002) enuncia. igualmente, alguns aspectos que. em nossa 
acepc;1i:o. revelam a positividade que pode advir dessa mesma institui~ao. nomeadamente o~, conexos nllo 
86, mas tambem com a regulamen~ao e supervisiio da proftssiio pelos pr6prios assistent~s socials: (i) 
inumeros aspectos da actividade do ponto de vista do exercfcio do poder disciplinar. do contr%do 
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nando e penalizando os individuos ou entidades que desrespeitem 0 estabelecido.37 

Eurgente entao, repensar a concep~ao que se tern do mesmo, isto e, considerado 
muitas vezes como urn prolongamento da etica individual do assistente social, 
sera importante reflec,tir sobre a "validade" dos seus enunciados, devendo os 
mesmos - se assim se en tender - ser alvo de reformula~ao, adequa~ao aexpe
riencia complexa que e a nossa na actualidade, fundamentando a "passagem" de 
urna etica individualista para urna outra de cariz colectivo. 

Nesta perspectivk, serao de real~ar os significativos avan~os explicitados 
com a ultima reformula~ao profunda do c6digo brasileiro (ocorrida em 1993)18 
onde, segundo a 6ptica de Lucia Barroco, "os valores e princfpios eticos, trans
formados em norm as de ac~ao, visam principalmente 0 controle da qualidade dos 
serviyos prestados, tendo em vista a realizayao dos interesses e necessidades dos 
utentes entendidos como trabalhadores e cidadaos" (1993: 161).39 Assirn, gosta
rlamos de salientar alguns dos princfpios fundamentais40 que, plasmando uma 

desempenho funcional anterionnente dependentes da actividade empregadora au do Estado, passam para 
as maos dos proprios assistentes socials; (ii) criar urna possibilidade de compensa~ao da vulnerabilidade 
dos profissionals, individualn)ente considerados, perante as conveniencias e conjunturas da vida das ins
titui~oes de solidariedade social ou outras, onde se enquadra a sua actividade profissional. 

37. Estamos c6nscios de que, par um lado, 0 c6digo deontol6gico deve desempenhar uma fun~ilo 
supletiva face 11 consciencia ~rofissional, dado nao visar. primordialmente. fo~ar as pessoas a agir bem, 
mas sim c1arificar os princrpi~s inspiradores das pn\tieas profissionais, e, por outro, da existencia de va
rios discursos onde ~ eriticada a confian~a excessiva no c6digo enquanto instrumento promotor de pa
dr5es etieos, dado contrapore,m urn Himpulso moral" (pre-social) a uma moral enquanto produto social. 
Nao obstante, pensamos que no contexto actual, devido lis dificuldades que a Hetica do bern" encontra, se 
deve refor~ar (na Iinha de muitas escolas de etica defensoras da necessidade de os indivfduos serem for~a
dos a agir moralmente) a Hetid.a da obrig~ilo", dar a imponilncia da cria~lio de urna Ordem dos Assistentes 
Sociais com 0 intuito nao s6\ mas tambem de instilar urn agir profissional conforme lis nonnas etieas. 
Quanto a esta ultima questaof interessa assinalar que a cria~o da mesma niio depende uniea e simples
mente da vontade profissiomil; desde 1997 tem-se vindo a enveredar vanos esfor~os para a eria~lio de 
uma Ordem Profissional em iportugal, tendo a Associa~lio de ProfIssionais de Servi~o Sociais (APSS) 
redigido, nesse mesmo ano, urn projecto de estatutos. Em 2002, esse prop6sito viria a ser reiterado no I 
Coogresso Nacional de Servi~~ Social e, em Novembro, viriam a ser aprovados os estatutos na Assembleia 
Geral da APSS, tendo sido e~tregue, em 2003, uma proposta formal na Assembleia da Republica. Nao 
obstante 0 enuDciado, ate ao fjIomento aioda nada foi decidido relativamente a esta materia. Em Fevereiro 
de 2007 foi criada uma peti~ilb electr6nica (a ser entregue na Assembleia da Republica), oode se saliental 
fundarnenta a pertinencia da cria~lio de urna corpor~iio profissional publica; a mesma viria a ser subscrita 
por 3718 cidadlios, entre os q~ais se inclufram 2073 ass\stentes sociais. 

38. Em conson!lncia com 0 referido supra relativamente 11 evolu~lio da profissao, a revisiio peri6dica 
dos e6digos de etiea em distinlos pafses reflecte as evolu~oes que os padr5es da etica profissional tern 
vindo a sofrer ao longo dos t~mpos. 

39. Tendo em vista as questoes eonexas com a infrac~lio da etica profissional, 0 titulo terceiro do 
c6digo brasileiro plasma urn conjunto de nonnas a serem tomadas em considera~iio nas rela~s que mantidas 
entre os profissiooais e os ute~tes, as institui~5es empregadores, outros profissionais e/ou entidades. 

40. Para uma analise mais detalhada do cooigo brasileiro de Elica profissional dos assistentes so
dais, vide URL: disponlvel em: htlp,//www.cfess.org.brlpdflleSislacao etjca cfess,pdf. 

renovar;;ao da etica profissional por via de uma miriade de compromissos politi
cos a serem assumidos pelos profissionais, podem servir como ponto de partida a 
urn debate, a realizar em Portugal: 

(i) 	a ampliar;;ao e consolida~iio da cidadauia como sendo uma tarefa pri
mordial de toda a sociedade;41 

(ii) 	a irnportiincia da equidade no acesso universal aos bens e a presta~ii.o 

de servir;;os; 
(iii) 	a op~ii.o por urn projecto profissional, que participe na constru~ao de 

uma nova ordem social onde nao exista a dominayiio e a explora~ii.o; 
(iv) 	0 compromisso com a qualidade dos serviyos prestados apopulayao e 

com 0 aperfei~oamento intelectual. na perspectiva da compet@ncia pro
fissional; 

(v) 	0 exercicio do Serviyo Social sem ser descriminado nem descriminar42 

por questoes de inser~ao de classe social, genero, etnia, religiao, oa
cionalidade, opyiio sexual e condi~ao ffsica43. 

Em suma, tendo presente que, ante 0 sofrimento humano, a certeza quanto 
anossa inocencia moral diminui, e urgente repensar-se a deontologia e teleologia44 

profissionais, visando, por contraposiyao a perspectiva neoliberal,4s a consubs
tanciayllo de urn horizonte etico permeado pela consolidar;;ao da cidadania nlio 
s6, mas tam bern no objecto da pratica profissional, ou seja, na relayao que 0 

profissional estabelece com as procuras emergentes no quotidiano da sua pnitica. 

41. Para uma reflexao aprofundada das media~5es inerentes 11 prom~ao da cidadania activa, cf. 
Menezes 2001; 2002. 

42. A partir dos anos 90 da centUria de Novecentos passaram a ser concebidas e implementadas com 
maior regularidade medidas de polftica social denominadas de descrimina,ao positiva. Estas medidas, 
tambem conhecidas como aCfoes ajinnativas, visarn, no fundo, a implementa~iio de estrategias tendentes 
a combater 08 efeitos oegativos da descrimina~iio de que, historic81Oente. grupos especfficos da popula
~ao tern vindo a ser alvo. 

43. De acordo com a interpreta~ao feita por Paulo Netto (2006), dos princ!pios insitos 00 C6digo de 
Etica Profissional, sera correcto af1I1llar que os mesmos plasmarn urna cOnceIXX8.0 de Servi~o Social mati
zada por um "compromisso com a igualdade social- entendida nao como a equalizru;:iio homogeneizadora 
dos indivfduos, maS como a ullica condi,ao capo. de propiciar a todos e a cada urn dos indiv(duos socia is 
os supostos para 0 seu livre desenvolvimento. Na 6ptiea deste C6digo, um tal desenvolvirnento pennite 0 

florescimento das diferen~as e das peculiaridades constitutivas da iodividualidade social. porque a igual
dade opae-se 11 desigua/dade, nunca 11 diferem;:a; de facto, a diferen~a 0 que se opoe e a indifere/lfa. 
Precisamente para que os individuos sociais se desenvolvam explicitando as suas autenticas difereo~as e 
que se torna irnprescindivel a igualdade social". 

44. Toma em considera~ao os fins a alcan<;ar por via da pratiea profissional, i.e., 0 telos da ae,aodos 
assistentes sociais como urn todo. 

45. Para uma analise critica da perspectiva neoliberal. vide Menezel;, 2001. 
' 
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Sem pretendermos ser ut6picos, defendemos, por urn lado, a "constrw;:ii.o" de 
uma etica organizacional, que equacione as finalidades, niio mais abstractas, mas 
concretas que se pretendem alcan~ar, tendo em aten~iio igualmente, as questCies 
de abuso de poder exercido sobre a comunidade em geral, e os utentes em parti
cular. Por outro, defendemos que as rela~oes estabelecidas entre os varios actores 
sejam regidas por uma etica que propicie a constru~iio de urn projecto democra
tico e participativo, proporcionando a cria~iio de "novos espa~os politicos" (San
tos, 1989), a amplia~iio do espa~ publico, a cria~iio de novos sujeitos e de novas 
identidades, visando 0 fortalecimento da sociedade civil e por conseguinte a me
Iboria das condi~oes de vida. 

Seguindo esta argumenta~iio, teremos de concordar com a necessidade de 
promover uma pratica que, opondo-se a assump~iio de uma postura mecanicista! 
reducionista, tome em linha de conta os factores motivacionais e psicossociais 
das pr«curas. Niio ha receituarios pre-definidos para a interven~iio. Ha urn estudo 
concreto e uma analise objectiva relativa apluralidade de situa~oes existentes no 
meio comunitario, grupal e individual. No duplo processo de respostas a procu
ras (que se the colocam institucionalmente) versus reelabora~ao de respostas a 
procuras emergentes (Netto, 1995), 0 profissional deve reflectir sobre 0 tipo de 
servi~o que e prestado, isto e, a quem serve, como serve, como se determina 0 

processo de entrada, quais os requisitos dos servi~os que presta, com ° intuito de 
no processo de "inclusao/exclusao" valorizar 0 primeiro em rela~ii.o ao segundo. 

S6 deste modo, pensamos, eque 0 assistente social, redefinindo 0 seu "es
pa~o profissional", reflectindo sobre a sua prlitica, podera contribuir positiva
mente para a transmuta~ao do seu peml, quer dizer, urn peml que remeta nlio 
tanto para urn profissional da pnitica, da interven~ii.o onde predomina 0 papel de 
"amortecedor de conflitos", mas antes para urn outro que tenha por base ° "papel 
de media~Oes sociais no interior de processos de regula~iio social" (Netto, 1995).46 
Concluindo, 0 assistente social deve reflectir sobre 0 seu peml, refor~ando as 
suas "qualifica~oes te6ricas, habilita~oes tecnicas e a capacita~iio polftica" em 
interliga~iio com as questoes eticas, visando uma concep~iio de desenvolvimento 
global, territorial e concertado que reduza a 16gica economicista e individuali
zante ate agora predominante. 

46. Segundo Paulo Netto, este "tipo" de medi,,\,iio "reconhece a ineliminabilidade dos conflitos da 
nossa ordem social e, ao inves de sup~r a possibilidade da SUa erradic,,\,iio - papeJ de controle, amortece
dor - sustenta a urgencia de construir mecanismos necessariamente democratic os, de ampla e larga 
participa,.ao social real - para equaciomHos it base de minimos consensos sociais" (1995: 14). 

Abstract: In this article we'll try, in the first place, to point out the inherent difficulties to ·the 
justification of the ethical values, seen this being a dilemma with that the social wo~ers daily, coim 
across. Secondly, some subsidies will be offered for the understanding of the importance that. 
cyclically, the ethical issues have been coming to assume in the profession. Finally, equally some 
connected questions with the reevaluation of the professional deontology will be taken in 
consideration, with purpose of the same ones they could come to constitute as facilitative elemenu 
of the revaluation of the social workers' practice. 

Keywords: Social work; ethics; deontology; dilemmas. 
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