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MUDAN<;A SOCIAL, NOVOS PROBLEMAS DE HOJE,
PARTICPA<;AO E DESENVOLVIMENTO

A1arcoA1archioni

RESUMO
Este artigo refere o desafio corn que os varios sectores profissionais do Servir.o Social tern que se debater, em virtude das profundas transformar.oes que ocorrem nos dias
de hoje relativas a questoes que ja se julgavam estabelecidas.
Para enfrentar este desafio, o autor aponta para a necessidade de assumir a
comunidade-base como ponto de referenda real, ea popular.ao niio como puro destinatario de acr.ao social, mas tambem como sujeito activo e potencialmente capaz de
confrontar-se corn os seus proprios problemas. Por outro lado, preve a necessidade de
se passar de uma acr.ao social sobre as consequencias, a uma acr.ao social sob re as causas. Segundo o autor, se a profissilo do Servir.o Social for incapaz de se debater corn este
desafio, esta condenada a desaparecer ou a transformar-se num instrumento cada vez mais
burocratico de simples e inutil assistencia ..
Esta a assistir-se em todo o mundo ainda quem nem todos queiram retirar daf as inevitaveis consequencias, a profundas transforma~6es sociais em que quest6es que pareciam
estar estabelecidas e reguladas, se transformaram colocando novas necessidades e novas
situa~Cies.
·
Os Cientistas Sociais que durante anos analisaram e teorizaram o tema «Mudan~a Social», chegaram a ter determinadas·certezas, estao hoje novamente perplexos frente as novas situac6es e enfrentam grandes dificuldades em enconttar novas certezas. Isto ocorre
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justamente quando maior enfase se tern dado na vida das sociedades modernas ao papel
das Ciencias Sociais, quando mais necessaria seria a sua contribuic;;ao na analise das mudanc;as e suas corisequencias imediatas a nfvel dos indivfduos, dos grupos primaries, das
comunidades, dos grupos etnicos, das minorias de todos os tipos, etc. E isto ocorre tarnhem, justamente, quando estas Ciencias e profissoes Sociais mais decididamente teriam
de intervir nas dinihnicas, dialecticas e contradic;;oes existentes nao s6 em sentido corporativos (na defesa de determinados interesses internos a cada uma delas) mas tambem em
sentido Social e Polftico trazendo hip6teses de soluc;ao e diagn6sticos realistas que permitissem aos polfticos, aos representantes institucionais e a Administrac;;ao, basear os pianos
e projectos de Intervenc;;ao face as situac;oes, sabre elementos mais fidedignos e mais ob------jectives. Tudo isto se esta passando; embora a necessidade esteja hist6rica e concretamente
colocada, M que comec;ar a trabalhar nesta direcc;;ao de maneira mais seria e decidida se
quisermos que as profissoes e as Ciencias Sociais consigam acompanhar a Hist6ria, corn
as necessidades pr6prias de cada epoca e de cada situac;;ao, corn o seu papel progressista
e de contribuic;;ao avanc;ada nas «Crises» do seu tempo e nao se dediquem apenas a <<ajudar» (melhor seria dizer <<remediar>>) as necessidades puramente individuais fora do seu
contexto real e a urn nfvel fneramente terapeutico e nao preventive. Isto significaria o fim
das profissoes sociais, a sua renuncia no desempenho de urn papel Politico avanc;;ado. Seria a sua entrega definitiva ao mundo do assistencial ou mesmo da benificiencia, quando
a nfvel te6rico esta questao ja havia sido superada.
Para enfrentar esta necessidade hist6rica da redefinic;;ao do marco de referenda da acc;;ao das profissoes sociais, e necessaria em minha opiniao, definir ainda que experimentalmente alguns criterios e alguns parametros que permitam reelaborar conhecimentos e
elementos da praxis, hip6teses e diagn6sticos.
Nas paginas seguintes tenta~ei definir estes pantos de referenda aluz da nova situac;;ao
em que as profissoes sociais sao chamadas a intervir.
a) Em primeiro lugar as Ciencias e as profissoes sociais hoje, tern que assumir a co-

munidade base como panto de referenda real e directo das intervenc;;oes, prestac;;oes de Servic;;os e programas Sociais. Numa comunidade base fundamental numa
sociedade e num Estado democratico e, evidentemente, o grupo e esta estrutura possui
os requisites fundamentais que complementam e enriquecem a Intervenc;;ao Social.
Sinteticamente: a relac;;ao directa entre administrados e administradores ea proximidade entre·o poder municipal e os municfpios; a possibilidade, hoje mais hist6rica que real, de modificar rapidamente e corn grande flexibilidade os recursos
e as intervenc;;oes de acordo corn as modificac;;oes e ·as necessidades Sociais; a possibilidade, por parte dos cidadaos de urn municfpio de exercer maior e mais directo
contr61o sobre o uso que se faz da Administrac;;ao Locale seus recursos, de participarem mais directamente nas tarefas governamentais e por fim 'possibilidade de
reconverter rapidamente e melhor, os recursos locais em fi.mc;;ao das necessidades, etc.
E evidente tambem que, quando nos referimos a ·organizac;oes, nos referimos fundamentalmente a dimensao institucional e Polftica da comunidade base; e tambem
eviderite que nem todas as organizac;;oes tern uma dimensao funcional e operativa
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que possibilite tudo o que temos dito ate agora. Por isso mesmo, este primeiro ponto necessita de ser complementado: se a organiza~ao e demasiado grande (a cidade, a metr6pole, a area metropolitana, etc.), tera que iniciar-se urn processo de descentraliza~ao nao s6 das fun~oes delegadas, como do pr6prio poder municipal. Descentraliza~ao nesta 6ptica significa nao s6 uma pura racionaliza~ao da estrutura e
Servi~os Burocraticos e Administrativos, mas uma modifica~ao profunda dos processes decis6rios, no crescimento dos 6rgaos e canais de autogoverno e o nfvel de
participa~ao popular. Pelo contrario, os municfpios muito pequenos nunca poderao ter possibilidades, nao s6 econ6micas de enfrentar os seus problemas se nao
se juntarem corn outros municfpios parecidos. Is to e absolutament
cessario se
quisermos que os cidadaos destes municfpios nao fiquem sendo cidadaos e Fupo
B em rela~ao aos que tern a sorte e o privilegio de viverem em zonas mais dotadas
de Servi~os, de estruturas e de possibilidades objectivas.
b) Assumir a comunidade base como ponto de referenda real, significa em segundo
lugar assumir os fa:ctores estruturais que a configuram e a determinam; assumi-los
urn por urn, pelo que significam e assumi-las nas suas multiplas e recfprocas inter-dependencias e inter-rela~oes.
Os factores de que estamos a falar, sao em minha opiniao quatro e todos eles
intervem como elementos fundamentais da Ac~ao Social, entendida tanto no seu
sentido polftico como no sentido pr6prio da Interven~ao.
Eles sao: o Territ6rio, a Popula~ao, a necessidade que essa popula~ao expressa
e os recursos que a popula~ao dispoe para fazer face a situa~ao, as suas necessidades e aos seus problemas. Na maior parte dos casos, hoje a ac~ao social prescinde
destes quatro elementos e se, em alguns casos, a ac~ao social assume urn deles, prescinde dos outros, quando justamente 0 tema hoje e estimular a formula~ao de pianos de intervenc;:ao tendo em conta os quatro elementos e suas rela~oes. Para isso
e necessaria uma formac;:ao interdisciplinar e de metodos adequados a esses fins,
mas tanto a forma~ao, como as metodologias primam pela ausencia na prepara~ao
te6rico-pratica dos profissionais sociais.
Quanto aos parametros, podemos resumi-los nos seguintes pontos principais:
- passar do puramente individual para o colectivo e comunitario
- passar do puramente terapeutico ao preventive
- passar de uma ac~ao social sobre as consequencias a uma ac~ao social tarn be m sob re as causas
- e ainda que pare~a insignificante, e necessaria sair da secretraria e dos gabinetes.
Tentaremos analisar estes pontos esquematicamente e explicar a importancia que tern
hoje numa nova definic;:ao da ac~ao social e, por conseguinte, do novo papel dos profissionais e das Ciencias Sociais. As Ciencias e as Profissoes Sociais hoje, tern que ser capazes
de desenvolver uma teoria e uma pnitica que permita ao mesmo tempo atender aos pedidos individuais e subjectivos nao esquecendo que hoje em dia a ajuda nao e uma benemerencia mas urn direito das pessoas, ja que a actua~ao e fundamentalmente por conta dos
Servi~os e estruturas pu~licas. Seria urn erro grave se as profissoe) sociais e seus progra-
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mas de interven~ao nao fossem capazes de dar uma ajuda eficaz aos indivlduos q tte se encontram numa situa~ao de carencia num determinado momento da sua vida. Naturalmente
esta ajuda nao deveni ser do tipo paternalista ou tecnocrata e tern que ser realmente capaz, mais que dar soluc;:6es, de ajudar as pessoas a ajuderem-se a si pr6prias favorecendo
e pondo em acc;:ao todos os recursos que potencialmente tern e ajudando-as tambem a superar os seus pr6prios obstaculos ou os que a sociedade lhes coloca. Para utilizar assim
os «escassos>> recursos disponfveis, sabendo que a solu~ao nao pode nem deve ser o aumento dos recursos face ao aumento das necessidades, ha que aumentar os recursos mas
dentro de uma visao mais colectiva e mais capaz de trabalhar e intervir em nfveis mais
globais e colectivos e nao numa soma de interven~6es individuais.
Paralelamente corn o ponto anterior ha a necessidade de passar de interven~5es puramente terapeuticas a interven~5es preventivas capazes de se estruturarem corn as quest5es chaves e graves que tambem se depreendem da questao anterior.
Nao podemos esquecer-nos que em todos os programas, as leis, os projectos, etc., toda a gente fala de prevenc;:ao, mas na concretizac;:ao do trabalho, os meios disponfveis, a
falta de prepara~ao dos profissionais, a fraca vontade polftica, a impreparac;:ao dos destinatarios que pedem respostas imediatas, tudo isto impede a ac~ao preventiva. Quando falamas qe preven~ao sempre nos referimos a uma s6 dimensao ea urn s6 significado desta
palavra; evitar que quest5es negativas que afectaram alguns, cheguem a afectar outros.
Mas, em minha opiniao, existe outra dimensao muito importante que segue estreitamente
ligada apreven~ao e adeterminac;:ao, que sao os factores de risco. Para individualizar esses factores e para saber individualizar para quem serao esses factores de risco, ha que
fazer uso correcto da investigac;:ao social, das ciencias sociais que investigam a sociedade
e os processos que nela se dao. Hoje ha necessidade de saber conjugar a intervenc;:ao corn
a investigac;:ao da realidade; M que ser capaz, em certa medida de prever o futuro, quer
dizer de elaborar hip6teses e essas hip6teses terao que se integrar no marco te6rico geral
de planificac;:ao e da acc;:ao social. Mas isto nao acontece e estamos sempre a trabalhar e
a intervir quando os fen6menos ja se desenrolam totalmente e irremediavelmente, quando ja s6mos obrigados a intervir sobre os casos individuais. Esta dimensao de prevenc;:ao
e claramente uma dimensao colectiva e necessita de uma acc;:ao preventiva e propedeutica. Ha que terminar tambem corn a visao de acc;:ao preventiva que identifica esta corn uma
serie de conversas que os tecnicos em geral tern (especialmente os medicos) corn as pessoas do povo. M as uma intervenc;:ao nao e uma conversa, embora tarn be m possa haver conversa, mas a intervenc;:ao s6 se realiza quando as pessoas potencialmente interessadas tomam consciencia da existencia do factor de risco e decidem que fazer para o evitar. Urn
processo de tomada de consciencia necessita de intervenc;:ao e acc;:ao.
Chegamos assim ao terceiro ponto dos nossos parametros de referenda. Uma acc;:ao
social para ser uti! e valida hoje, para sair do gueto puramente assistencial, necessita de
saber trabalhar nao s6 a nfvel das consequencias das necessidades sociais, mas tambem
deve incidir sobre as causas que determinam aqueles estados de necessidade e as situac;:5es conflituosas e problematicas em que as pessoas vivem. Historicamente as profiss5es
sociais nasceram e desenvolveram-se trabalhando nas consequencias e quando tentaram
mover-se a outro nfvel foi dito que aquilo era fazer polftica; sem duvida que o grande desafio actual e justamente saber trabalhar tendo em conta nao s6 as consequencias (patol6-
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gicas sociais) mas tambem as causas de fundo que determinaram aquelas patologias sodais. Como podemos enfrentar o tema dos novos alco61icos, s6 para dar urn exemplo, se
nao sabemos que a causa esta no vjnho, no desemprego, na incapacidade das pessoas se
defrontarem corn a sociedade em condi~oes aut6nomas e desiguais; como podemos trabalhar corn a droga sem saber muitas outras questoes e sem poder intervir a nfveis muito
mais globais e muito mals altos que a utili za~ao imediata da droga.
Como e evidente as profissoes sociais nao podem nem poderao nunca, por si s6s, solucionar estes problemas que definimos como causas das patologias sociais. E evidente
que o tema consiste em saber como as profissoes sociais se unam e se envolvam corn as
outras interven~oes, outros recursos e outros nfveis se tiverem essa possibilidade. Temos
entao, por urn lado uma capacidade real das profissoes sociais fornecerem conhecimentos e pratica a outras disciplinas a outros nfveis de interven~ao rompendo o gueto de auto
exclusao de marginaliza~ao corn os marginais (tendencia hist6rica das profissoes sociais)
e par outro lado a sua necessidade de implementar urn a interven~ao mais global, mais
coordenada (veja-se parte seguinte deste ponto), mais planificada e mais preventiva.
Se as profiss5es e as Ciencias Sociais nao aceitarem este desafio hist6rico ficarao sempre
na cauda, marginais entre os marginais, como dizfamos, elemento sectorial de ajuda que
nunca chegani a produzir uma nova cultura e uma nova polftica de interven~ao social.
E este o desafio que temos di'l:mte de n6s. Mas este desafio nao o podemos assumir
como tecnocratas capazes de encontrar solu~oes tecnicas para problemas qne nao sao tecnicos. S6 poderemos assumi-lo se formos capazes de assumir a comunidade como ponto
de referenda real ea popula~ao nao como puro destinatario da ac~ao social, mas tambem
como sujeito activo e potencialmente capaz de confrontar-se corn os seus problemas tanto
a nfvel individual como colectivo. Por isso, a ac~ao social hoje, tern que meter-se decididamente no caminho do desenvolviemnto e da organiza~ao comunitaria, de participa~ao
consciente das comunidades na sua vida, nos seus problemas, na tomada consciente da
situa~ao real, do que existe e do que podera existir, dos problem as existentes e dos futuros. Nao ha muita alternativa nisto. Ha que meter-se sem medo, fora dos gabinetes, nesta
tarefa que e diffcil masque ea iinica que vale a pena e que permitira as profissoes sociais
uma aproxima~ao real ao desenvolvimento da sociedade e nao solucionar urn problema
a uma pessoa, sabendo que ha muitos mais agora e num futuro pr6ximo naquelas condi~5es e sabendo que as causas que provocaram aquelas situa~oes pato16gicas esta alienada se faz para as resolver. Uma profissao social incapaz de se debater corn este desafio,
esta condenado a desaparecer, ou seja, nao teni urn papel aut6nomo e concreto no desenvolvimento da sociedade e se transformani em puro instrumento cada vez mais burocratico de simples e inutil assistencia.

