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Grac;:aANDRE e Hans WALZ *

Os direitos humanos na perspectiva do
desenvolvimento sustentavel e a
forma~ao em servi~o social
Articular o conceito de Direitos do Hornem com o de Desenvolvimento Sustentdvel e prioritdrio na formarao dos futuros Assistentes
Sociais, tendo em conta a cornplexidade das nossas sociedades actuais. Este
aspecto implica a participar;iio e a cooperar;iio entre campos profissionais
diferentes e uma mudanr;a de contez£dos e de atitudes que ajudard a responder as necessidades dos cidadiios.

1. 0 Servic;:o Social como uma profissao dos Direitos Humanos
segundo a proclamac;:ao das Nac;:oes Unidas em 1992
1.1 A orientac;:ao intercultural
A profissao de Servic;:o Social, ao trabalhar com gt·upos espedficos,
como sejam as crianc;:as, familias, deficientes, doentes mentais ou grupos
marginais, trabalha tambem com pessoas de diferentes culturas. Essas
pessoas, nao sao so OS imigrantes de Cabo Verde, ou so pessoas da India
pedindo asilo, ha ainda todos os outros nascidos e chegados de diferentes palses e que nao possuem sequer documentos, como por exemplo um
passaporte do seu pais de origem. A urgencia de uma visao multicultural
e relativa a cada situac;:ao espedfica, torna-se obvia na form ac;:ao em
Servic;:o Social, tendo em conta a estrutura complexa das nossas sociedades. Uma outra razao para esta urgencia, e o contexto da globalizac;:ao
das nossas sociedades, que entendido por uns como trazendo consequen* Gra<;:a Andre e docente na Licenciatura em Servi<;:o Social na Universidade Catolica
Porruguesa de Lisboa.
Hans Walz e docente de Sociologia, Erica e Serviyo Social na dimensao intercultural na
Universidade Tecnica (Engenharias e Serviyo Social) em Weingarten, no Sul da Alemanha.
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cias positivas para o mercado e para o comercio, provoca por outro lado,
efeitos negativos, no incremento dos problemas sociais a nfvel local e
global.
No seu texto "A formas;ao apos Auschwitz" Theodor W. Adorno
(1966) apresenta as raz6es historicas para esta urgencia, de uma visao
intercultural na formas;ao, reportando-se em primeiro lugar aAlemanha e
depois a outros pafses. Adorno (197: p. 88) da como exemplo o assassfnio
em massa dos cidadaos pelo regime hitleriano:
A lic;:ao de Auschwitz e que nunca mais se deve repetir devera ser
a principal finalidade da formac;:ao. E mais importante que qualquer
outra finalidade, e eu penso que nao deveremos explicar porque. Dar
raz6es e assumir a monstruosidade do que aco nteceu.

As propostas de Adorno, para a formas;ao podem indubitavelmente
ser aplicadas ao Servis;o Social. Tendo em conta o sucedido em Auschwitz
poderia o mesmo transferir-se para outras esferas como adverte Adorno
(1971: p. 103):
Amanhii poderd ser a vez de outro grupo que niio os judeus; talvez os
idosos ... ou os intelectuais, ou simplesmente os grupos marginais. A jilosojia que suporta esta posiriio Lembra-nos muitas vezes o movimento revivaLista do Nacional-Socialismo. Este grupo de pessoas niio e certamente
adepto de uma sociedade de comunicariio a nivel internacional. Acabariio
por- considerar- para si pr6prios e para os outros, que o que aconteceu foi
do seu ponto de vista, muito importante.

A partir da proposta de Adorno, o pedagogo Franz Poggeler (1990:
p.28), conclui que a orientas;ao intercultural e "urn dos prindpios fundamentais de qualquer educas;ao do futuro".
Ap6s Auschwitz eabso!utamente evidente que uma formariio s6 e reconhecida desde que permita que todas as pessoas tenham uma vid-a digna,
independentemente da origem, etnia ou religiiio. Isso deve ser de tal forma
evidente, que niio poderd estar dependente de qua!quer questionamento
raciona! menos consent!ineo com o que se entende por dignidade humana.
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ralidade, resulta de uma altera<;:ao de perspectiva da nossa visao do
mundo, que parte de uma visao universalista, para uma privada, de uma
visao exclusivamente determinista, para uma inclusiva e holistica.

1.2 A urgencia de se adoptar uma perspectiva global orientada para os
valores eticos ...
Por vezes e muito diflcil gerir os problemas de outras culturas. A sua
situa<;:ao pode ser de tal modo diflcil, que acontece frequentemente,
emergirem conflitos de ordem cultural ou etica.
Se as mulheres mu<;:ulmanas que foram maltratadas pelos seus maridos, defendem esta forma de tratamento porque permitida pelo Corao,
nos ocidentais nao o entendemos. Contudo, podemos nao reagir porque
nao nos diz directamente respeito. Mas se urn grupo de jovens de uma
etnia imigrante, a residir no nosso pais, organizado em gang, exprime o
seu poder, molestando-nos, a{ ja reagimos. Valera entao a pena, ter-se em
conta a necessidade de se desenvolver uma posi<;:ao etica, isto e uma reflexao cdtica sobre como valoramos 0 que nose dado observar, seja qual for
a situa<;:ao. Como povos acolhedores, nao podemos tambem esquecer as
nossas pr6prias atitudes quanto desenvolvemos atitudes racistas, face a
outras culturas ou contra cidadaos que apresentam urn passaporte estrangeiro por exemplo. Afinal importa, quando perante conflitos de natureza
intercultural ou de discrimina<;:ao racial, concentrarmo-nos nas seguintes
quest6es:
• Em que circunsd.ncias posso fazer cedencias sem entrar em serias
contradi<;:6es?
• 0 que e importante para mim mesmo se isso nao e importante para
0 cliente? 0 que e que parece problematico, mas discutivel?
• 0 que e que nao e definitivamente admissivel?
Certamente ha o perigo de se dar uma resposta influenciada por
uma perspectiva cultural ou mesmo preconceituada. As experiencias
de maior ou menor sucesso vividas anteriormente, com determinados
grupos, podem condicionar os profissionais na avalia<;:ao da situa<;:ao.
INTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004
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Porem e indispensavel que o Servi<;o Social tenha uma visao solidaria
alargada e nao confinar-se a provincianismoso Uma orienta<_;:ao baseada
na ciencia e na etica, pode ajudar a resolver conflitos entre culturas e
valores diferenteso A troca de informa<_;:6es e debate entre profissionais
a nfvel internacional, pode sempre refor<_;:ar a comunica<_;:ao intercultural.

lo3 A proclamas;ao num "Manual"
A necessidade de uma discussao mais alargada, sobre valores humanos
basicos e os problemas decorrentes da viola<_;:ao dos Direitos Humanos,
tern crescido nos ultimos anos, como resultado da mobilidade das popula<_;:6es, dos fluxos migratorios e da globaliza<_;:aoo
Membros do Centro dos Direitos Humanos das Na<;6es Unidas, em
Geneva, A Federa<_;:ao lnternacional dos Assistentes Sociais (IFSW) e a
Associa<_;:ao lnternacional das Escolas de Servi<_;:o Social (IASSW), decidiram considerar o Servi<_;:o Social como uma profissao dos Direitos
Humanoso Este auto-conceito dos Assistentes Sociais, que trabalham e
ensinam no ambito dos Direitos Humanos, remete para a Declara<_;:ao dos
Direitos Humanos de 10 de Dezembro de 19480 Esta Declara<_;:ao e uma
recomenda<_;:ao e nao um tratadoo Em 1992 quando as Na<_;:6es Unidas
proclamaram o ano dos Direitos Humanos, foi percorrida uma etapa
essencial para esta confirma<_;:ao internacional. Proclamou-se que a partir
daquela data os Direitos Humanos, nao eram apenas uma obriga<_;:ao universal, mas eram vistos como uma parte fundamental do direito internacional. Para confirmar esta exigencia, em 1992, o Centro para os Direitos
Humanos, em conjunto com a IFSW e a IASSW, publicou o Manual para
as Escolas e Profissionais de Servi<;o Social, com o titulo Direitos Humanos e Servifo Social (Na<_;:6es Unidas et al (2) 1994) 0
Em 1995, no seu congresso em Lisboa, a delega<_;:ao Europeia da IFSW
e IASSW acolheram as recomenda<_;:6es daquele Manual, afim de serem
consideradas nas praticas e forma<_;:ao dos Assistentes Sociaiso Moderado
por Hans Ellenberger ( Associa<_;:ao Sufssa de Servi<;o Social) e Faizal Azaiza
(Escola de Servi<;o Social da Universidade de Haifa/Israel) foi apresentado
um Workshop sobre "Religiao, Servi<;o Social e Direitos Humanos"
0
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Como abordagem principal procurou-se centrar Servi<;:o Social como uma
profissao dos Direitos Humanos para de seguida, se considerar as orienta<;:6es do Codigo de Prindpios da Federa<;:ao lnternacional dos Assistentes
Sociais na versao aprovada em 1994 na Assembleia Geral do Sri Lanka.
Este trabalho suscitou urn aprofundamento de conceitos, melhor conhecimento dos conteudos do Manual e sua divulga<;:ao junto dos estudantes
das respectivas universidades e profissionais presentes.

1.4 Os conteudos do Manual
0 Manual contem uma vasta informa<;:ao, de diferentes declara<;:6es,
conven<;:6es e instrumentos das Na<;:6es Unidas, referentes aos Direitos
Humanos. Entre varios aspectos eles incluem:
• aspectos relevantes de conven<;:6es internacionais contra todas as formas de discrimina<;:ao racial, Conven<;:ao contra a Tortura, Conven<;:ao sobre os Direitos da Crian<;:a;
• informa<;:ao sobre a Organiza<;:ao lnternacional do Trabalho; WHO e
instrumentos regionais no campo dos Direitos Humanos em Africa,
America do Norte e America do Sul e Europa;
• e finalmente informa<;:ao sobre documentos ainda em prepara<;:ao
referentes aos Direitos Humanos.
A primeira parte do Manual reporta-se a quest6es basicas e de natureza filosofica na articula<;:ao dos Direitos Humanos com o Servi<;:o Social e
consequentemente as seguintes quest6es:
•
•
•
•

Que direitos sao OS Direitos Humanos;
0 que eo Servi<;:o Social;
Como se desenvolveu o conceito de Direitos Humanos;
Qual e o conteudo filosofico de conceitos como independencia,
liberdade, igualdade, justi<;:a, solidariedade, reportados aos Direitos
Humanos;
A terceira parte do Manual (pp. 43-82), reporta-se a propostas de
aplica<;:ao do conceito dos Direitos Humanos, na forma<;:ao dos Assisten!NTERVEN<;:Ao SoCIAL,
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tes Sociais. Oun·os assuntos tratados referem-se a pobreza, discrimina~ao
sexual, etnia, religiao, ambiente e desenvolvimento. Esta parte do
Manual, reporta-se ainda as problematicas espedficas de grupos vulneraveis, como sejam, as das crian~as, mulheres, idosos, deficientes, reclusos,
refugiados ou popula~ao imigrante. A conclusao desta parte do Manual,
e composta por oito exemplos sobre a forma de tratar profissionalmente,
as infrac~6es no cumprimento dos Direitos Humanos, nos diferentes
paises.
E reconhecido, que este Manual, contem documentos fundamentais,
e ainda propostas importantes para a comunica~ao entre profissionais de
diferentes campos de interven~ao social, o que pode ajudar a refor~ar a
sua identidade a partir de urn c6digo de prindpios, e justificar uma base
cientffica da interven~ao pratica.

2. A essencia do conceito

2.1 As necessidades humanas universais como raiz dos Direitos
Humanos
Silvia Staub-Bernasconi (1995;2000: p.l55f), foi uma das primeiras
vozes a demonstrar a importancia dos Direitos Humanos, na forma~ao e
representa~ao do Servi~o Social entre a comunidade mais vasta. No seu
artigo, "0 auto-conceito do pro fissional de Servi~o Social", (1995) ela
demonstra que os Direitos Humanos, podem oferecer ao Servi~o Social, a
possibilidade de abandonar a aliena~ao a que foi votado pelas outras institui~6es que tern o poder de ajudar, para uma posi~ao cientifica independente ou melhor, para uma fundamenta~ao te6rica. Esta aurora desenvolve a seguin te tese:
Os Direitos Humanos sao a resposta, local e global, as necessidades
humanas fundamentais. Ao responder a estas necessidades, o Servi~o
Social pode recuperar uma base cientifica para o seu auto conceito. Isto
significa que o Servi~o Social baseado nas necessidades, e prioritario em
rela~ao as fun~6es que lhe esrao atribuidas por urn servi~o. Para fundamentar esta tese, Staub-Bernasconi demonstra que o desenvolvimento do
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Servi<;:o Social, no espa<;:o germamco, e caracterizado por ser demasiado
burocratico, por compara<;:ao, com a pratica do Servi<;:o Social na America
Latina nos anos 60, ap6s a fase da reconceptualizas:ao. N este tipo de pratica, a aurora considera que os Assistentes Sociais, tomam as necessidades
das popula<;:6es e seus recursos como prioridade na sua interven<;:ao, e nao
a fun<;:ao e a regulas:ao.
"Esta posi<;:ao nao traz nada de novo", diz a aurora; ela foi proclamada
em 1921 na "utmost radicaliy" (radicalismo extrema) por Ilse Arlt, uma
das primeiras fundadoras da teoria do Servi<;:o Social. Algum tempo antes,
de M aslow e Rogers, avan<;:arem com as suas ideias sobre esta quesrao, ja
Arlt tinha desenvolvido uma teoria das necessidades humanas reportadas
a sentimentos de frustra<;:ao perante a doen<;:a, as mas condi<;:6es habitacionais, a pobreza, desemprego e falta de perspectivas face ao futuro.
Finalmente Staub-Bernasconi (1995:p.320) conclui:
Considerando as etapas de desenvolvimento da teoria do Serviro
Social, a categoria de necessidade ganhou um significado central. Ela
pode ser considerada como a origem de diferentes teorias que abriram
caminho a novas formas de lidar com a realidade social, especialmente no
que se reporta a criariio de novas recursas.

2.2 Os fundamentos para urn conceito de Servis:o Social de base
cientifica independente
Tomando em considera<;:ao o conceito de necessidade como conceito
base para os Direitos Humano s e tambem para o Servi<;:o Social,
Staub-Bernasconi, seguindo Werner Obrecht (1995), distingue m~s categorias de necessidades:
1. Necessidades biol6gicas para protegermos o nosso corpo de qualquer agressao;
2. N ecessidades fisicas para estimular os nossos sentidos, entender o
mundo que nos rodeia e assim podermos integrar-nos nele;
3. Necessidades sociais como por exemplo apoio emocional, participa<;:ao social, dignidade.
lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004
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Na base da pesquisa em referencia, assumiu-se que estas necessidades
sao atributos de todos os seres humanos e por isso aplicaveis em todo e
qualquer lugar. Assim sendo, uma explicac;:ao te6rico-cientifica dos
Direitos Humanos, existe e aplica-se ao mesmo tempo, na sua dimensao
pratica quer a n!vellocal, global e tambem "glocal".
A orientac;:ao do Servic;:o Social segundo as necessidades humanas
basicas e os Direitos Humanos que respondem a estas necessidades,
tern a qualidade de urgencia. No documento Etica e Servifo SocialPrincipios e Criterios (IFSW, Assembleia Geral do Sri Lanka 1995),
esta urgencia foi proclamada nos seguintes termos: o Servic;:o Social
nao e uma profissao com valores ao gosto de cada urn, e uma profissao dos Direitos Humanos. A questao dos prindpios dos Direitos
Humanos e da justic;:a social como fundamentais, foi enfarizada, na
mais recente definic;:ao de Servic;:o Social, aprovada a Assembleia
General da IFSW e IASSW em Montreal em 2000. Na base deste autoconceito de Servic;:o Social, podemos concluir que qualquer que seja a
instituic;:ao onde trabalhem os Assistentes Sociais, a obrigac;:ao e a responsabilidade do Servic;:o Social emerge directamente das necessidades
dos cidadaos.

2.3 A interpretas;ao antropol6gica do conceito dos Direitos Humanos
articulada com o conceito de dignidade e auto-determinas;ao
Em muitos relat6rios sabre o ensino dos Direitos Humanos para estudantes de Servic;:o Social (e.g Banks, 1995; Reichert, 2003) esta estabelecido que deve existir uma interacc;:ao permanente entre a acc;:ao e uma atitude reflexiva sabre essa mesma pratica, tendo como conteudos eticos
subjacentes, os inerentes aos dos Direitos Humanos, e que devem ser
transmitidos aos estudantes. A atitude basica consignada no termo "direito humano" tornar-se-a mais compreensiva se olharmos ao sentido antropol6gico da palavra "direito" e de acordo com as ra!zes etimol6gicas deste
termo e que em varias llnguas tern as vers6es, right (ingles), recht (alemao), direito (porrugues) ou droit (frances):
No dicionario etimol6gico (e.g. Kluge, 1989: p. 586) encontramos a
seguinte informac;:ao sabre o significado original da palavra "direito". 0
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termo direito remete ao Indo Europeu, reg = dirigir, liderar para o sincSnomo do Latim regere e para o termo Grego, oregein = estirar e finalmente para o Indiano antigo, irajyati = organizar, liderar. Este significado etimolcSgico da palavra direito, justifica o fundamento antropolcSgico de
Direito Humano: organizar-se a si proprio, determinar-se. Este significado e a base dos tn~s objectivos centrais dos Direitos Humanos: dignidade,
autodetermina<;:ao e justi<;:a.
Os Direitos Humanos nao sao uma oferta do exterior, ou um favor de
um qualquer governo: eles sao direitos inatos e inalienaveis e privilegios
fundamentais que pertencem a todos os indiv1duos como ser humano.
Podem-se ganhar ou perder alguns direitos, civis por exemplo, mas o
direito a ser-se um ser humano, e inerente a qualquer mulher, homem ou
cnan<;:a.

2.4 A orienta<;:ao de genero e as dimensoes interculturais
Dentro do significado antropolcSgico dos Direitos Humanos, nas nossas Universidades quer em Lisboa, quer em Weingarten, tem-se tentado
junto dos estudantes, ensinar atraves do trabalho em grupo e no treino
das atitudes. No ambito deste trabalho, nao se pode ignorar a perspectiva, das rela<;:6es de genero e da interculturalidade, quer em seminarios,
aulas ou outros momentos de forma<;:ao.

3. A influencia das tradi<;:oes ocidentais que estao na base dos Direitos
Humanos
Se os Direitos Humanos contem nos seus fundamentos, como valores, a dignidade, autodetermina<;:ao e justi<;:a, pode entender-se que isto
decorre de uma articula<;:ao entre documentos fundamentais do ocidente
e do oriente. Tais documentos podem ser entendidos como as raizes que
originaram o desenvolvimento dos Direitos Humanos. Obviamente, na
nossa literatura ocidental, aparecem mencionados mais frequentemente
as bases judaico-cristas ou ocidentais dos Direitos Humanos, do que aparecem mencionadas as bases orientais.
lNTERVENc;Ao SOCIAL, 29, 2004
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3.1 Avalias:ao da independencia dos Direitos Humanos em relas:ao aos
valores ocidentais

Desde que se abriu o debate sobre a predominancia dos valores ocidentais no conceito dos Direitos Humanos que aparecem fortes argumentos, reportados ao modelo colonialista de como, por exemplo, os
povos asiaticos foram pressionados a aceitar este conceito. Contudo hoje,
especialistas asiaticos, confirmam que os valores base das tradic;:6es asiaticas incluem valores como dignidade, autodeterminac;:ao e justic;:a. Assim
sendo, pode considerar-se que o conceito dos Direitos Humanos tal
como e entendido e valido tambem para as populac;:6es asiaticas e como
base etico-legal no contexto mundial.
Eu-Jeung Lee (1998) da Coreia do Sul, docente de Ciencia Politica na
Universidade de Halle, Alemanha, confirma: " Mesmo que os politicos
autoritarios da Asia oriental o neguem, a dignidade humana e a critica ao
exerdcio do poder sao componentes centrais da doutrina Confucionista."
De acordo com Lee, numa discussao entre o ocidente eo oriente constatar-se-a que sera necessaria harmonizar as respectivas tradic;:6es sobre
democracia e o conceito dos Direitos Humanos. Como consequencia
deste aspecto a autora comenta:
(A) perspectiva simplista da dicotomia negro-branco entre o Oriente
e Ocidente, tem predominado nos ultimos tempos. Esta 6ptica, traz-nos
algum embara~o, quanta a um real didlogo, entre ocidente e oriente sobre
os Direitos Humanos. Na medida em que os Direitos Humanos e a
democracia tem sido propagados somente como valores ocidentais, o ocidente acaba por desempenhar o papel do dono desses conceitos. Esta ideia
recorda o passado colonial em que exactamente o ocidente violou os
Direitos Humanos e a democracia.
Na mente das popula~oes da Asia oriental ainda permanece esta
humilha~lio. E por esta razlio, que r! tao fiicil os regimes autoritdrios
daquela regiao, usarem o seu orgulho nacional contra o ocidente. As politicas ocidentais junto da Asia no que se refire aos Direitos Humanos,
deveriam, tentar de forma empdtica, uma orienta~lio quanta aos Direitos
Humanos e democracia, que contemplasse a cultura asiatica e as suas tradi~oes.

Faradsch Sarkuhi (1998), urn cientista namano e activista dos
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Direitos Humanos, tem uma visao semelhante, a partir da perspectiva do
Islao:

E importante niio olhar para o Isliio de fonna ideoldgica . Toda a
gente tem de pensm; sabre o seu proprio percurso de vida em liberdade,
sem receio e vive-lo de uma forma independente. (. . .) Se os intelectuais
do ocidente e certamente os governantes aceitarem o didlogo connosco,
numa perspectiva critica, entao ele ford todo o sentido. E importante que
o ocidente pense seriamente sobre os Direitos Humanos e nao o fora, so
quando lhe dd jeito.

4. Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustend.vel

4.1 A Conferencia do Rio de Janeiro de 1992
Nao se pode dizer que os Direitos Humanos tem sido entendidos
como um conjunto de artigos de natureza dogmatica e rigida. Ha quest6es eticas que lhe sao inerentes, ao que se deve acrescentar as dimens6es
globais e regionais em que se tem desenvolvido o conceito.
Este desenvolvimento tem que ver com os tres principais pilares dos
Direitos Humanos - dignidade, autodeterminac;:ao e justic;:a social - e
com as condic;:6es de vida dos seres humanos no contexto global e regional. Em consequencia desta coexistencia, parece tornar-se necessaria que
todos os seres humanos se responsabilizem por construir o seu futuro
numa dimensao de participac;:ao e cooperac;:ao, tendo em conta as condic,:6es para uma vida de qualidade que terao de contemplar as dimens6es,
ecol6gica, social e econ6mica. 0 significado e interesse desras dimens6es
colectivas do nosso futuro comum, foi proclamado em 1992 na
Conferencia do Rio de Janeiro, em que mais de 178 pafses de todo o
mundo se comprometeram em realizar, o conceito de Desenvolvimento
Sustentavel.
A essencia da mensagem do conceito Desenvo!vimento Sustentdve! fora
ja expresso no chamado "Brundrland- Report" em 1987:
Desenvolvimento Sustentdvel, significa responder
lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004
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presente, sem comprometer a capacidade das Juturas germ;oes de responder
as suas prdprias necessidades.

Esta orientac,:ao veio a ser retomada no principia 3 da Declarac,:ao do
Rio, com a seguinte exigencia:
0 direito ao desenvolvimento, deverd ser realizado de forma a que as
respostas as necessidades das actuais gera(Oes, niio comprometam as foturas geraroes, no que se reporta as suas necessidades de desenvolvimento e
ambientais.

4.2 A cooperac,:ao interdisciplinar como atitude de responsabilidade
atraves da participas;ao
Reconheceu-se que o conceito de Servic,:o Social, como uma profissao
dos Direitos Humanos, poded. ser desenvolvida em qualquer parte do
mundo, partindo das necessidades humanas. Dentro do conceito de
Desenvolvimento Sustentavel, estas necessidades tern sido consideradas
nos contextos ecologico, social e economico.
Considerando a complexidade da maior parte das tarefas atribuidas
ao Servic,:o Social, tanto na dimensao teorica como pratica, elas so poderao ser resolvidas an·aves de uma cooperac,:ao imerdisciplinar, uma vez
que as profiss6es de outros ambitos da ciencia como engenheiros, tecnicos, economistas, advogados, arquitectos e outros, estao mais sensibilizados para o conceito de Desenvolvimento Sustendvel do que para o conceito dos Direitos Humanos, como estao os profissionais de Servic,:o
Social. Parece pais adequado enfatizar-se a articulac,:ao de uma orientac,:ao
das atitudes em prol da dimensao antropologica dos Direitos Humanos
com uma dimensao futura inspirada pela Agenda 21 no que se reporta as
dimens6es ecologica, social e economica da vida humana.
Esta ligac,:ao, entre os dais conceitos, sob o principia Direitos Humanos orientados para o Desenvolvimento Sustentdvel (Walz, 2000), pode ser
vista como uma base de natureza cientifica, para a coopera<;:ao a escala
global , local e "glocal". Ha ja exemplos visiveis em projectos de interven<;:ao comuniraria, ou outros como e pratica do trabalho em Servic,:o Social
(Andre & Walz, 2003) atraves do trabalho em parceria com medicos, gesINTERVEN<;:AO SOCIAL,
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tores, arquitectos paisagistas, juristas, empresarios, engenheiros e politicos.

5. Conclusao

5.1 Conteudos e atitudes sao ambos importantes
Como se salientou att·as, e muito importante o ensino dos Direitos
Humanos articulado com o conceito de Desenvolvimento Sustent:ivel,
em primeiro Iugar para se reconhecer, treinar e reflectir, as atitudes inerentes e no que elas tern de comum e de diferente entre os varios profissionais e a partir dar formar para o que ha de comum e de diferente em
cada conceito. Tanto no campo teorico, como na pratica profissional estas
competencias devem ser desenvolvidas.

5.2 Supervisao de esd.gio com estudantes num projecto de intervenc;:ao
local
Considera-se que a supervisao pedagogica, proporciona boas possibilidades para treinar e reflectir atitudes e conteudos e a sua interdependenCla.

Como exemplo refira-se o trabalho desenvolvido com urn grupo de
estudantes de Servic;:o Social de uma Universidade portuguesa que desenvolveu projectos de trabalho junto de uma comunidade residencial. Urn
dos estudantes desenvolveu urn projecto de apoio a uma organizac;:ao de
moradores, cujas metodologias de inrervenc;:ao passavam pela implementac;:ao e concretizac;:ao do plano de actividades daquela associac;:ao, suportada em estrategias de participac;:ao lideradas pelos seus c01-pos sociais. 0
projecto destinava-se a apoiar os membros daquela associac;:ao, imigrantes,
oriundos de Cabo Verde principalmenre e tambem de outras ex-colonias
portuguesas, em processo de realojamento num bairro social. As actividades planificadas em assembleia de associados reportavam-se as areas onde
aqueles moradores em fase de inregrac;:ao, encontravam o maior numero
l NTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004
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de lacunas na resposta as suas necessidades por parte dos servi<;:os oficiais
e elas eram:
- apoio social em situa<;:6es pontuais nao cobertas pelos orgamsmos
oficiais;
- actividades de natureza, recreativa, cultural e desportiva no Bairro;
- actividades de manuten<;:ao e arranjo dos espa<;:os circundantes e tratamento de residuos;
- actividades de incremento do intercambio com grupos congeneres e
visibilidade da sua associa<;:ao;
- espa<;:o de apoio juridico a situa<;:6es em processo de legaliza<;:ao.
Supervisor de estagio e estudante estiveram atentos a alguns prindpios importantes, no que se refere a complexidade do processo de participa<;:ao destes cidadaos, considerando as suas caracteristicas pessoais, promovendo-se o exerdcio da cidadania, e recusando-se todos as atitudes
conotadas como xenof6bicas, baixa auto-estima e ainda comportamentos de rejei<;:ao entre diferentes etnias.
Este projecto com os c01·pos sociais da associa<;:ao de residentes foi
positivo tanto quanto foi possivel, generalizar trocas e coopera<;:ao entre
os diferentes moradores chegados de diferentes partes do mundo, e desafiando as suas capacidades de participa<;:ao no desenvolvimento da expressao de cada cultura presente.
Porque a vida acontece todos os dias em diferentes dimens6es, viver
numa comunidade de vizinhos, requer nao s6 condi<;:6es de alojamento,
mas tambem nao menos importante, urn processo de integra<;:ao reportada a uma perspectiva de desenvolvimento local sustentcivel. Verificou-se
ser indispensavel a participa<;:ao e coopera<;:ao de actores internos e externos ao Bairro, arrastando consigo outros servi<;:os e respectivos profissionais desde o sector da saude, saneamento basico, urbanismo, servi<;:os de
auditoria, gestao, poderes autcirquicos, gabinetes juridicos ate aos tecnicos
de obras. Residentes - homens e mulheres - estudantes, supervisores e
outros actores sociais, verificaram quanto era necessaria trabalhar em
conjunto para aprender como faze-lo em cada dia e da melhor forma,
numa tentativa de garantirem a sustentabilidade das suas ac<;:6es e tendo
em coma o que os membros daquela associa<;:ao desejavam concretizar.
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6. A mudans:a de perspectiva

A articulas:ao do conceito do Servi<;o Social como uma profissao dos
Direitos Humanos com o conceito de Desenvolvimento Sustent<ivel
orienta-nos para as seguintes mudan<;as de perspectiva nos campos teorico e pratico:
• Quanto aos conteudos teoricos: a passagem de uma compreensao
determinista e mecanicista para uma de participa<;ao e mais holistica;
• Quanto a visao do mundo no que se refere as rela<;6es entre na<;6es
culturas e religi6es: parte-se e uma visao colonial e universal para
uma visao federalista, inter-cultural e inter-religiosa;
• Quanto as rela<;6es de genera: parte-se de uma perspectiva de conflito entre generos ou de neutralidade, para uma perspectiva de partilha de saberes como orienta<;ao de prindpio.
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