Universidades Lusíada

Tomé, Maria Rosa Ferreira Clemente de Morais
Ética e deontologia para o serviço social
http://hdl.handle.net/11067/4083

Metadados
Data de Publicação
Resumo

Palavras Chave
Tipo
Revisão de Pares
Coleções

1999
Discutir a ética e deontologia para o serviço social neste final de milénio
e repensar os seus fundamentos e finalidades, tornar claras as virtudes
que pode potenciar através dos serviços que presta a sociedade e
simultaneamente defender a dignidade da profissão....
Assistentes sociais - Ética profissional, Serviço social - Aspectos morais e
éticos
article
no
[ULL-ISSSL] IS, n. 19 (1999)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-01-08T05:40:46Z com
informação proveniente do Repositório

http://repositorio.ulusiada.pt

ETICA E DEONTOLOGIA
PARA 0 SERVI~O SOCIAL

MariaRosaTome*

INTRODUCAO

"... nos, criaturas humanas que nospusemos a agir coma habitantes
do universo,jamais chegaremos a compreender, i~to e, apensar ea
fazer sobre aquilo que, no entanto, somas capaze.s dejaze1~ ''
HannahArendt
Discutir a etica e deontologia para o servi9o social neste final de milenio e repensar os seus
fundamentos e fmalidades, tomar claras as virtudes que pode potenciar atraves dos setvi9os que
presta asociedade e simultaneamente defender a dignidade da profissao.

0 Estatuto Profissional ea defini9ao de um C6digo Deontol6gico (de caractermais imperativo
ou tao s6 indicative) terao a virtude da sua defesa intransigente.
Contudo, s6 "...coma crian9a trazida aluz...", e crescida, se podeni avaliar dos "sucessos e
imperfei96es", que por certo"... ninguem com isen9ao podeni esconder. Mas, em tudo o que o
engenho do homem consegue conceber, bem se sabe, a perfei9ao nao existe... apenas existe o
caminho para ela. A diferenya sempre estara, afinal, na qualidade desse caminho, em primeiro
lugar, mas tambem enao menos impmtante, na pessoa dos caminhantes"1 •

* Assistente do lnstituto Superior Miguel Torga cm Coimbra
'Castanheira Neves, A.J.; Conferenc ia profcrida cmCoimbra, na Orclem dos Advogados, em 16 de Maryo de 1992.
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Ecorn esta convicyao que nos propomos enveredarporuma dimensao desta discussao: ada
justi9a social como marco da sua traject6ria. Na medida em que define valores de convivencia
social einstitucional, em que organiza formas processuais especfficas das democracias ocidentais,
em que valoriza o ser humano como fimdamento das comunidades, contem principios e valores
organizadores do Setviyo Social.

A JUSTI~A SOCIAL:

contributos para pensar a Etica ea Deontologia em SERVI~O SOCIAL
"A justi9a nao existe" dizia Alain; "ajusti9a pettence a ordem das coisas que devem ser
feitas,justamente porque nao existem".. Eacrescentava: "Ajusti9a exist:iril, se nos a pmticarmos.
Eis oproblema humano"
Comte Sponville
1

A

Justi~a

Social

0 que eajustiya e como fazer justiya sao preocupayoes que presidemao pensamento ea
ac9ao dos AS. Podemos encontra-las corn frequencia nos diversos textos e discursos actuais,
principalmente no que conceme adefesa e garantia dos direitos humanos e sociais, a defesa da
dignidade humana, como argumento do seu trabalho.
Inscrito nas organiza96es da protec9ao social, o servi9o social encontra adesigualdade, a
pobreza, aexclusao ea desprotecyao, ou seja, a injusti9a social, coma urn campo que prolifera
e que portanto da sentido ao refor9o sabre a sua reflexao. A exclusao social pode indicar a
inacessibilidade aos direitos de ser cidadao, ou as pessoas mais ou menos out, que porterem urn
estatuto diferente, preciso, sao colocadas numa posi9ao social que sanciona asua exterioridade
emrela9ao a sociedade dita normal.
Justi9a e injusti9a social sao pottanto dois conceitos que resultam para os assistentes sociais
demn saber olhar critico ede confronto entre arealidade socio-politica ea vida das pessoas edas
comunidades.
Adefinivao deuma sociedadejustaoudeum comportamentojusto resultamp1imeiro deuma

'COMTE-SPONVILLE, Andre (1995); Pequeno Tratado Das Grandes virtudes; Ed. Presen9a, Lx.
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concepyao de justi<;:a e depois de uma processualidade organizada para !he dar garantias.
Para Rawls (1993), ajustiya ea virtude prirneira das institui<;:Oes sociais. Eo igual direito de
acesso ao mais amplo sistema de liberdades basicas ea forma de distribuir as desigualdades
econ6micas e sociais corn beneficio para os mais desfavorecidos.
Para Walzer (1983), orespeito pelaheranyamoral das comunidades eo reconhecirnento da
diversidade cultural num mundo tao diverso ao nivel dos seus processos econ6micos, sociais,
politicos eculturais leva-o aconstruirdiferentes principios dejustiya, umapluralidade deprincipios
de igualdade, devidamente contextualizados. "Aigualdade e uma complexa relayao de pessoas
regulada pelos bens que temos, repartimos e intercambiamos...". Nenhum valor moral pode
dominar a gama de valores, tal como nenhum bem pode monopolizar a gama de bens, pois o
monop6lio eo caminho da domina<;:ao. Defende entao uma pluralidade irredutivel de bens
rnateriais esirnb6licos aserem distribuidos em conformidade corn oparticularismo hist6rico de
cadacomunidade.Ajustiyacomo valor deve serreclamadapor cada cultura parater consistencia
enquanto tal.
Adiscussao filos6fica encetadas pela teoria moral, na medida em que estuda principios e
no<;:oes fundamentais dejusto, de bem e de valor moral, que se podem organizarpara fmmar
estruturas morais diferentes, ajudam-nos entao aencontrar caminhos subsidiarios anossareflexao
Arazao de ser do fen6meno moral em todaasuacomplexidade, eformar o desenho de tuna
fonna de vida feliz.Paraisso, sao importantes as contribui<;:Oes cientificas eaajudadas autoridades
morais, ou seja, das pessoas em que se acredita, porque se confia no seu saber e fazer.
As concep<;:Oes religiosas, agn6sticas ou ateias do mundo que proclamam uma vida feliz, sao
disso urn exemplo.
Contudo, as sociedades contemporaneas sao plurais e, portanto, sao tambem plurais os seus
valores morais.Cada individuo tern direito adefinit· oseu projecto de vidaboa ea partilha-lo corn
oseugmpo.
Diferentes projectos em convivencia significam acombinat6ria de identidades ede conflitos
que devem ser regulados porum conjunto minirno de principios aceite por todos, por forma a
garantirumfundo comumdemoralidade capaz de tornaros individuos exigentes e cooperantes
quanto ao seucumprimento
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Assim, a sociedade plural e considerada justa quando e capaz de definir as formas de
convivencia e cooperayao que tomeuma comunidade humana viavel.
Responder as aspirayoes sociais e entao criarum caracter moral que incorpore valores que
se traduzam em habitos quotidianos
0 mundo ocidental, quer atraves das democracias politicas quermesmo nas suas convenyoes
internacionais, expressa o respeito pelos Direitos Humanos como principio de justiya, como
conjunto axiol6gico enotmativo que serve de criterio para criareprogredirnas suas instituiv5es.
A liberdade, a igualdade ea iiaternidade, consagrados desde a Revolu9ao Francesa na
Declarayao Universal dosDireitosdo Homem edo Cidadao, saoos valoresmodemosconsiderados
justos e humanizadores e que tern servido de guia moral a muitas posiyoes filos6ficas, ao
discurso politico, as profissoes e as pessoas.
Assim, do ponto de vista moral, esta perspectiva tern sido indispensavel para que nao se
perca amedida do humano, de urn desenho para wna vida feliz
Do ponto de vista etico, orientou autiliza9ao do saberpara a fmma9ao do bom caracter,para
avocayao das pro:fissoes corn respeito adignidadehumana

Direitos Humanos e Moral Civica
0 primeiro dos valores que compoem a nossa moral civica ea liberdade, entendida como
autonomia eo segundo a igualdade, na medida em que os homens podem ser igualmente
aut6nomos.
Igualdade significa dar atodos iguais opo1tunidades de desenvolvimento das suas capacidades,
con'igindo as desigualdades naturaise sociais. Significa tambem ausencia de domina9ao de uns
sobre os outros,ja quetodos sao iguais enquanto aut6nomos e enquanto capacitados para serem
cidadaos.
Este principios, hoje reconhecidos nas filosofias politicas contemporaneas, tem a exigencia
do terceiro principio- a fraternidade (ou na versao actua1- asolidariedade), considerada nao
apenas pm·que e meta comum conseguir que todos os homens se realizem igualmente em sua
autonomia, mas tambem porque contempla a exigencia intemacional de respeito pelapaz epela
defesa do meio ambiente,de forma a garantir as gerayoes vindouras as condi96es indispensaveis
para prosseguiruma vida digna.
i: Os valores podem servir de guia as nossas acyoes, mas para isso epreciso concretiza-los. 0
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respeito epro~o dos direitoshumanos nas diferentes ge~ dao dealgummodo significado
a estes valores que compoem amoral civica.
Corn efeito, a ideia de liberdade promove os direitos da chamada primeira gerayao, quer
dizer, os direitos civis e politicos, inseparaveis do direito de cidadania. Sao estes direitos que
recebem tambem onome de liberdades: liberdade de expressao, de associayao, de participarnas
decis5es que se tomam na sua propria comunidade politica, etc.
As tradiyoes socialistas consideraram estas liberdades formais, por nao terem sido
acompanhadas de seguranya material. Dai que a aspirayao a igualdade tenha sido oguia para o
reconhecimento da segunda gerayao dos direitos: os direitos econ6micos, sociais eculturais. Sao
eles odireito ao acesso aurna vida digna e de bem estar social, tornados possiveis atraves das
medidas distributivas,mais ou menos instituida pelos sistemas politicos.
Estas duas tradi9oes estao ja explicitamente reconhecidas na Declarayao Universal dos
Direitos do Homem das Nayi)es Unidas de 1948.
Aterceira gerayao de direitos, ainda nao expressa nas declarayaes internacionais, associa-se
a direitos de ordem subjectiva, social e intemacional, como sejam o direito a qualidade de vida,
a igualdade face a orientac;ao sexual, ao desenvolvimento, ao ambiente sao ea paz. :E conduzida
pelo valor solidariedade,ja que se refere a urn tipo de direitos que nao pode serrespeitado senao
pormeio da solidariedade intemacional. Apesar de nao reconhecidos ainda, entraramem cliscussao
na arena publicae fazem ja parte da consciencia morale social dos paises das democracias
liberais, fazem parte da sua etica civica.
Por outro lado, aconvivencia social corn a diferenya, nurna sociedadeplural, exige o dever
da tolerancia para corn aquele que tern urn ideal de felicidade diferente. Exigea predisposiyao
pararespeitarprojectos alheios que rem urn valor, mesmo que nao seja onosso.
Assim, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o respeito pelos direitos hurnanos e esta
forma de tolerancia- atolerfulcia activa, sao metas aalcanyar e valores decididamente positivos,
que exigem urna atitude dial6gica no momento de estabelecer a inter-relayao.
Esta ea atitude a privilegiar, principalmente em caso de conflito, pois ea que melhor
demonstraquerespeitaaautonomiadosoutros edesimesmo como seresaut6nomos, acapacidade
de aceitar os seus interesses e direitos.Etambem aforma de conjugar a universalidade corn o
direito a diferenya.
Nesta perspectiva, aetica civica, que podemos tambem designar de etica publica ou politica,
pressupoe que o cidadao tern urn sentimento de pertenya a sua comunidade e que participa
lnterven~ao Social, 19, 1999

-

Rosa Tome

portanto nas decisoes que dizem respeito a todos. Nasceu da convic9ao de que os homens sao
capazes de tomar decisoes de urn modo moralmente aut6nomo, deter urn conhecimento
suficientemente acabado do que consideramos born, de terideias moralmente adequadas sobre
como organizar a nossa convivencia, sem necessidade de recorrer a projectos de autoridades
impostas.
A eticacivicaeumaeticado homem como cidadao. S6 no mundo comum, emsociedade, se
criam la9os afectivos, se desenvolvem a cooperayao, o reconhecimento, etc., mas isto nao
signi:ficaqueasuaexistenciasocial esteja asseguradaporummodelo de conduta inato euniforme.
Primeiro pm·que nenhum modelo e perene e, segundo, porque toda a constru9ao social esta
constantemente amea9ada por factores de desgaste e de rupturas (escassez, incompreensoes,
conflitos de interesses, etc.).

Exigencias da Moral Civica
A dinfunica da sociedade, dos sistemas e, portanto da garantia da universalidade dos direitos
e liberdades toma cada vez mais exigente a dinamica relacional contemporanea. Cada pessoa,
na sua dimensao individual, publica ou profissional fica obrigada a urn dever ser ea urn dever
estar que resulta dos ensinamentos socialmente transmitidos pelas institui9oes politicas da
sociedade.
Nao convem de todo considerar idilicamente esta configuravao, porque este campo revela
complexidades, contradi96es e resistencias. Por urn lado, a sociedade moderna ficou tao
organizada para a consecu9ao do dinheiro, que muitas vezes deixou de lado qualquer outra
finalidade. Por outro lado, a maior parte das pessoas do mundo ocidentallutaram tao
laboriosamente para o bem estar social,atraves do consumismo, dasobrevalorizayao domeu, do
privado, em desfavor do colectivo,do publico, que desvalmizaram asolidatiedadeea participayao
social.
Os direitos humanos continuam assim aver razao para serem defendidos, pois estao
constantemente ameayados.Para Norberto Bobbio (1992), asuaprotecyao eumaquestao politica,
e urna exigencia da democracia. Por outras palavras, podemos dizer que e urn trabalho dos
govemos e das suas organiza96es, dos cientistas, dosprofissionais e dos cidadaos.
0 dever dasolidariedade publicae de umaatitude de compreensao humana dadiversidade
complementa-se na descoberta das injustiyas ena exigenciada participayao politica dos cidadaos.
Participa9ao significa exercicio de vida politica, compromisso, ac9ao colectiva,
responsabilidade publica. Ea forma de exercicio do direito de liberdade ea fonte da vida
democnl.tica. Promover a participa9ao exige hoje a repolitizavao do social. Pressupoe uma
Intcrven~ao Social,
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atitude de abettura ao passado eao futuro. Significa projectarapartirde umaheranc;asociocultural
de urn minimo de hem, de borne de justo para as geraryoes futuras. Pressup6e urn sentido de
solidariedade intergeracional.
Asociedade democraticaeumainstitui~o de instituiy6es-politicas, financeiras,de educa~o,
de lazer, de saude, etc. Aetica civica incorpora necessariamente o sentido institucional,pois este
e urn marco da interacryao humana. Mas e importante que esta atitude nao signifique
conservadorismo, nostalgiadas formasherdades, sobpenadenao haverrenova~o. Acapacidade
instituinte dos cidadaos revela a sua competencia para romper corn o conceito de instituiryao
como urna estmtura burocratica, inerte, capaz de limitar a liberdade e a espontaneidade das
pessoas. 0 sentido democnitico, plural das sociedades modernas exige passar de uma sociedade
instituida a urna sociedade instituinte.
Assim, pensar a etica dajustic;a para 0 Selviryo social e pensar a etica do comprornisso, da
solidariedade e da tolerancia, na complexidade das dinamicas de urn tempo e de urn lugar. E
dando visibilidade asuacriatividade ecapacidade operativa, epermitindo efomentando soluy6es
novas e emergentes dos pr6prios actores sociais, que o serviryo social pode acompanhar o
movimento social, ajuda-lo a crescer ea desenvolver-se.Eparticipando na discussao critica e
desenvolvendo estrategias de media<;ao politica, institucional esocial que pode operar econtribuir
para arealizayao dos direitos hurnanos e sociais.
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