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AS PRATICAS DOS ASSISTENTES SOCIAlS
NUM SERVI~O DE ASSISTENCIA PUBLICA
Alcina Monteiro, Fernanda Rodrigues e Maria Helena Nunes

*

RESUMO
0 trabalho que aqui se apresenta pretende reflectir-devolver a traject6ria da pratica
profissional de um grupo de Assistentes Sociais, desenvolvida na decada de 80 no interior do Estado, a partir de uma instituiriio de Assistencia Publica - o Centra Regional
de Seguranca Regional do Porta. Subordina-se a analise aos paradigmas de equilfbrio
e conflito, supondo poder identificar-se em cada momento do processo - da superarao
do assistencialismo individual apratica centrada na comunidade - o cGI·acter contradit6rio e dinamico da pratica profissional.

COMO SE ANALISOU A PRATICA PROFISSIONAL
0 entendirnento que se faz de pnltica profissional torna-a corno processo que se desenvolve historicarnente e que, enquanto actividade teorico-pnitica, e condicionada sociopolftico e institucionalrnente. E ainda enforrnada pela intencionalidade do agente enquanto expressao da sua atitude face a realidade envolvente (logo variavel tarnbern corn
a sua consciencia possfvel e visao do rnundo).
0 Servi~o Social corno profissao e de cria~ao recente (nasce no princfpio deste seculo) derivando o seu processo de institucionalizac;ao de rnultiplos factores. Na generalidade dos pafses a profissao surge e institucionaliza-se corno estrategia de coesao (Burguesia, Estado e Igreja dentre as de rnaior significado), para enfrentar a «Questao Social».
Corn o desenvolvirnento da industializac;ao e a expansao urbana que lhe esta associada, agudizarn-se as tensoes sociais face ao crescirnento d"•rniseria, desernprego e degrada~ao das condi~oes de vida da classe trabalhadora. Arneac;ada a ordern e a estabilidade,
irnpunha-se renovar as forrnas de enfrentarnento da Questao Social, segundo criterios de
racionalidade e eficiencia. Exigiarn-se profissionais qualificadoos para o atendirnento dos
problernas e necessidades sociais derivados do aprofundarnento do capitalisrno (Iarnarnoto, 1986: 19).
Assirn se institucionaliza a profissao, corno especializac;:ao na divisao social do trabalho, corno racionalizac;ao da tradicional assistencia aos pobres, estreitarnente vinculada
apreservac;ao da ordern e estabilidade e associada a progressiva intervenc;ao do Estado
e sectores dorninantes da sociedade civil no processo de ~egulac;:ao social.
- - --
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Tambem em Portugal , e nomeadamente no Norte, a institucionalizac;ao da profissao
e da formac;ao esta associada as exigencias resultantes do processo de industrializac;ao,
expansao urbana e crescimento populacional. Sectores dominantes da sociedade civil e
grupos «progressistas>> da Igreja Cat6lica (crfticos relativamente ao regime polftico),
associam-se na institucionalizac;ao da formac;ao de profissionais capazes de responder aos
problemas e necessidades sociais que emergem da realidade social dos anos 50. <<A pnitica profissional e obrigada a redefinir-Se» e, pois, uma <<pratica em proceSSO>> (lamamoto,
s/d: 152-53).
Da temporalidade das praticas nos dao conta as etapas mais significativas da evoluc;ao
da profissao, que historicamente se tern redefinido quando e confrontada corn as exigencias de uma epoca e de uma nova conjuntura.
0 horizonte econ6mico e social dos anos 80, enquanto expressao de urn a nova configurac;ao da Questao Social, vem colocar novos desafios a pratica dos assistentes sociais
em Portugal.
- A progressiva reposic;ao do processo de acumulac;ao e reproduc;ao do capital privado, abalados por condicionalismos internos quando o contexto internacional colocava exigencias de reajustamentos do modo de produc;iio capitalista;
- Uma estagnac;ao e certa deteriorac;iio das polfticas soc:iais, apoiada e justificada por
urn discurso polftico onde dominam os temas: crise econ6mica, crftica do Estado Providencia e contenc;iio das despesas publicas (Santos, 1987: 28-29);
- A progressiva desvalorizac;iio da forc;a de trabalho (inflac;iio, desemprego, contratos a prazo, etc.) e consequente agravamento das condic;oes de vida da populac;iio, a par
de uma relativa incapacidade de <<organizac;iio e mobilizac;iio social contestataria>> , contrariamente a verificada em decadas anteriores (Santos, 1987: 72);
- Surgimento de urn tipo de mobilizac;iio social, expressa em movimentos de popu1ac;iio que tendem organizar redes de solidariedade locais (apoiados selectivamente, isto e,
quando manifestam potencialidades para superar as insuficiencias da polftica social do sector
publico (ibidem);
- 0 ambiente vivido anteriormente e que acompanha a integrac;iio europeia, forc;ada
«a modernizac;iio do estado e sector produtivo, ao mesmo tempo que se acede aos fundos
comunitarios.
0 estudo da pratica profissional implica ainda que se tomem em conta os modelos de
racionalidade em que pode inscrever-se. Simplificando, poderfamos considerar que o Servic;o Social nesta decada niio fica alheio ao debate que suporta os fundamentos de uma
nova visiio te6rica nas Ciencias Sociais.
A influencia da orientac;iio positivista vinha marcando profundamente a concepc;iio
teorico-metodol6gica do Servic;o Social bem como a sua profissionalizac;iio. Busca urn conhecimento «litil e funcional» atraves do que se propoe transformar o real,
Subvalorizando o papel da teoria na orientac;iio da intervenc;iio levou a urn << fazer pro~
fissional» de natureza marcadamente empirista, no qual a adopc;iio de metodos e tecnicas
deveriam desembocar na pretendida resoluc;iio de problemas sociais e na esperada harmonia social.
Corn frequencia se identificavam os objectivos da profissiio as finalidades das organizac;5es, nomeadamente daquelas que deveriam prosseguir as polfticas sociais.
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Segundo Faleiros (1985), deu-se lugar a uma metodologia de regulac;ao, processo metodol6gico que estudando certas situac;6es-problemas, busca essencialmente para elas uma
compensac;ao a nfvel de recursos. Corn isto, limita-se quer o entendimento te6rico da genese estmtural dos problemas sociais, como das contradic;oes, promove-se a fragmentac;ao da realidade social (designadamente dos grupos sociais dominados), fazendo apelo
a urn saber tecnico, estabelecendo vfnculos entre normas, recursos e problemas. Estes sao
elevados a16gica da instituic;ao, pois que eSt\1 e tomada COffiO parte de urn todo social,
equilibrado e harmonica, desempenhando uma func;ao contributiva dessa ordem supra-institucional, no pressuposto de que ainstituic;ao cabeni a organizac;ao das condutas particulares dos membros da sociedade.
Numa outra perspectiva esta filiada a considerac;ao de que a sociedade faz parte de urn
desenvolvimento que nao e uniforme e linear antes o resultado de uma tensao entre elementos contradit6rios. Adopta-se urn instrumental tecnico-metodol6gico que se pretende
vinculado a uma teoria interpretativa da realidade. Os problemas enfrentados pelo Assistente Social implicam-no nao apenas na busca de mecanismos de resoluc;ao de situac;6es-problema mas tambem no entendirhento e interpretac;ao de processos que integram o econ6mico, o politico, o cultural e o ideol6gico.
Cabe tambem ao Assistente Social reflectir criticamente a sua inserc;ao nas organizac;oes, de onde se faz derivar a sua estrategia.
<<A articulac;ao consiste pois, na elaborac;ao consciente e consequente, te6rica, polftica e tecnica das relac;oes sociais (vfnculos) presentes no relacionamento profissional, para a construc;ao de estrategias e tacticas de soluc;oes dos problemas, pela modificac;ao das
relac;oes de forc;a existentes, tendo em conta os interesses em presenc;a nas quest6es complexas apresentadas>> (Goldman, 1984: 113) .
Retomando as finalidades explicitadas para o Servic;o Social, e sobre o desenvolvimento
dos processos e relac;oes de participac;iio que se colocam especiais dificuldades e exigencias da articulac;iio das vertentes do conhecimento e intervenc;ao. Participac;ao entendida
como pratica de cidadania comunitaria, em relac;iio aqual os assistentes sociais podem,
atraves de estrategias profissionais, <<proporcionar as condic;oes objectivas e concretas de
acesso a informac;iio, de veiculac;ao de suas ideias, interesses e posic;oes, de reivindicac;oes de aspectos de interesse, sabendo o que deve ser reclamado a quem» (Baptista, 1987).
<<Numa sociedade ela propria revolucionada pela ciencia, o paradigma a emergir dela
nao pode ser apenas urn paradigma cientffico ( ... )tern de ser tambem urn paradigma social (o paradigma de uma vida decente)>> (Santos, 1987: 37) .
Especificando, o desempenho dos Assistentes Sociais configura-se numa pnitica social originada por necessidades humanas que, ao suscitarem a sua satisfac;ao, justificam
uma intervenc;ao procurada por urn certo m:imero de indivfduos e concretizada atraves da
prestac;iio de servic;os.
A pnitica profissional, estritamente associada a intervenc;iio do Estado na sociedade,
desenvolve-se atraves da relac;ao de ajuda (a qual esta ligada desde a sua emergencia), e
exercida em instituic;6es na mediac;iio de polfticas sociais, atraves das quais o Estado se
relaciona corn a sociedade civil.
Desenvolve~do-se como me9iac;ao, a pratica do Assistente Social debate-se corn interesses de diferentes grupos S9Ciais. Esta profissao vem a corresponder quer anecessidade
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de disciplinar e controlar classes e/ou grupos sociais marginalizados, como pode corres- ponder a necessidade de legitimac;ao pela prestac;ao de servic;os e distribuic;ao de beneffcios, respondendo assim a interesses reais da populac;ao. A pnitica profissional pode pois
seguir uma pluralidade de traject6rias.

UMA PRATICA PROFISSIONAL NO INTERIOR DO ESTADO: DECADA DE 80
Foi sobre a area da Assistencia Publica que mais especificamente nos debruc;amos, analisando o desempenho dos assistentes sociais inseridos numa das instituic;oes que materializam esta area, assim procurando rentabilizar a experiencia e inserc;ao profissional dos
membros do grupo responsaveis por este trabalho.
No infcio da decada de 80, .estava implantada uma rede de Centros Regionais de Seguranc;a Social de ambito distrital, onde se integra a area da Assistencia, agora designada
de Acc;ao Social, a quem compete <<prevenc;ao de situac;oes de carencia, disfunc;ao e marginalizac;ao social ea integrac;ao comunitaria. Destina-se tambem assegurar especial protecc;ao aos grupos mais vulneraveis, nomeadamente crianc;as, jovens, deficientes e idosos, bem como a outras pessoas em situac;ao de carencia econ6mica ou social, ou sob o
efeito de disfunc;ao ou marginalizac;ao social, na medida em que estas situac;oes nao sejam ou nao possam ser superadas atraves dos regimes de Seguranc;a Social» (Artigo 33.0 ,
Prindpios do Sistema de Seguranc;a Social, Didrio da Republica, n.0 188 de 14/8/84 ).
Trata-se explicitamente de modalidade complementar da protecc;ao dita <<garantida» pelos
regimes de Seguranc;a Social e dado que estes nao cobrem <<ainda» todos os riscos sociais
e/ou o fazem de forma manifestamente insuficiente. E pois corn urn canicter instrumental
e transit6rio, por relac;ao a polftica de direitos sociais, que se define a area da aplicac;ao
da Acc;ao Social.
Uma breve incursiio nos princfpios programatico-governamentais permite saber que:
em 1980 o Governo proclama como determinac;iio <<a guerra contra a pobreza». Saliente-se que nesta altura a Europa Comunitaria procedia ja as avaliac;oes do seu I Programa
Europeu de Luta Contra a Pobreza (decorrido entre !976 e 1979} o que, como hip6tese,
podera ter intluenciado a consciencia oficial do fen6meno, associada tambem adenuncia
que publica e crescentemente se vinha fazendo.
A partir de 1983 e num contexto e discurso marcado pela crise, os problemas sociais
que tomam a primeira linha siio quase exclusicamente os derivados da area !aboral - tal
a dimensiio dos desequilfbrios af constatados (desemprego, subemprego, sal<irios em dfvida, reduc;iio dos salarios reais, dfvidas a Seguranc;a Social, etc.). <<Ea crise corn que o
pafs se confronta atingiu tais proporc;oes e tal gravidade que tudo o mais pode ou deve
ter de ser sacrificado, no imediato, ao esforc;o de corn bate-la>> (Programa do IX Governo
Constitucional, in Didrio da Republica, n.06, II Serie, de 21 de Junho de 1983). Em finais
de 1985 o Programa do X Governo Constitucional reafirma o prop6sito de dar <<combate
a_ pobreza, tendo presente que nao devem ser criados estfmulos adependencia» (Programa do X Governo Constitucional, Didrio da Republica, n.0 4, II Serie, 16 de Novembro
de 1985), e considerando que a Seguranc;a Social poderia ser acometida <<a adopc;iio de
medidas de emergencia em zonas do pafs onde tal se revela necessaria» (ibidem).
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Este urn dos indfcios da «polftica de pacotes>> em materia de medidas sociais, neste
caso, prevendo a determinac;ao da prioridade para zonas geognHicas mais atingidas (o que
alias veio a acontecer por exemplo no distrito de Setubal) .
Analisados dados sobre a evoluc;iio das prestac;oes correspondentes a direitos sociais
(pensoes, abono de famflia) entre 1973-84, verifica-se a sua progressiva desvaloriza<;ao:
<<Exceptuando as presta<;oes que tinham valores particularmente baixos em 1975 (pensoes
dos trabalhadores rurais e a pensao social) todas as principais prestac;oes sofreram uma
diminuic;ao sensfvel (nalguns casos drasticos) do respectivo poder de compra>> (Costa, 1985:

103).
Sublinhe-se entretanto e conforme analise de Boaventura Sousa Santos, que o .incremento das polfticas sociais que teve lugar na crise revolucionaria ou no seu imediato seguimento, foi dramatico, fazendo de Portugal urn dos pafses da Europa mais avanc;ados
em termos de direitos sociais (1987 a) .
A analise a que se procedeu permite-nos concluir que ao crescimento de novas medidas sociais, se faz corresponder uma presen<;a mais consolidada da Acc;ao Social (a que
preferimos chamar Assistencia) traduzida quer no refor<;o de meios financeiros como no
peso que organicamente tern vindo a ganhar.
A consciencia que se refor<;a na Europa sobre a extensao e persistencia da pobreza,
cria condi<;oes de maior explicita<;ao das situac;oes que progressivamente em Portugal indiciavam o agravamento das condi<;oes de vida de largos estratos populacionais. A explica<;ao conjuntural acrescenta-se o reconhecimento da natureza estrutural da pauperizac;ao
a exigir medidas correspondentes.

1. A partir do atendimento individual
No infcio da ctecada de 80, na institui<;ao em apre<;o, estavam os Assistentes Sociais
confrontados corn uma pnitica profissional dominantemente orientada para o atendimento individuaJ.lfamiliar, pouco exercitada no sentido de uma compreensao mais globalizadora. Podendo registar-se procedimentos que buscavam uma apreensao sistematizada de
situac;oes/problema e da pratica profissional, ek!s eram notoriamente decorrentes da iniciativa individual de alguns Assistentes Sociais.
A16gica profissional subjazem justificac;oes baseadas na coerencia e funcionalidade
do sistema de Assistencia vigente, sendo a intervenc;ao modelada por criterios gestionarios (designadamente por relac;oes aos recursos).
A inserc;ao desta pratica numa institui<;ao publica leva-nos a buscar uma maior elucidac;ao na 16gica de actua<;ao global do Estado face as contradic;oes sociais - corn efeito,
nao podendo este <<erradicar as causas que provocam as contradic;oes sociais basicas ( ... )
procura gerir, isto e, manter a ·um nfvel de tensao politicamente aceitavel os conflitos, tensees, mal-estares, doenc;as, etc., que decorrem dessas contradi<;6es>> (Santos, 1987: 21).
Os servic;os prestados siio entendidos (e designados) como benejfcios concedidos, perspectiva que acentua e valoriza o acto de atribui<;ao unidireccionado (do Estado ao utente).
A interroga<;ao explfcita para alg~ms profissionais de Servi<;o Social. (menos evidente
para outros) frequentemente repetida e corn tradu<;ao na expressao <<a quem serve o nosso
trabalho», veio a desembocar na necessidade de maior visibilidade sobre a popula<;ao aten-
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dida, corn o que simultaneamente adviria urn desempenho tecnico mais competente eracional. Procurando superar-se a visao atomizada, desencadeou-se urn trabalho de sistematizac;ao da informac;ao existente, o que veio a permitir:
- patentear a diversidade de situac;oes que acorriam aos Servic;os (bem dife·rentes de
se tratar de urn Servic;o para atendimento de velhos e famflias desavindas);
- ressaltar a importancia de urn conhecimento mais sistematizado dessas situac;oes - na compreensao das suas causas e tendencias de evoluc;ao.
Assim, da analise entao produzida, constata-se:
- a evidente extensao de «casos» confrontados corn necessidades imediatamente associadas a sobrevivencia (49%);
0 tipo de carencias mais proximamente ligadas as anteriores - os problemas de saude
e de habitac;ao.
No tocante a composic;ao etaria da populac;ao recorrente (diversamente do que se pressupunha e afirmava) e grande maioria (65%) tinham idades entre os 31 e 65 anos (registando-se o maior numero de ocorrencias entre os 31 e os 40 anos - idade plenamente activa).
Ao procurar indagar sobre os sectores mais directamente implicados em tais carencias,
constata-se que a Seguranc;a Social aparece implicada em 59% das situac;oes (em resultado quer de insuficiencia como de ausencia de cobertura) .
Niio obstante a restrita dimensiio do trabalho efectuado, pode reconhecer-se-lhe:
I) enquanto procedimento de analise:
a) que evidenciou as potencialidades do tratamento da informac;ao recolhida e registada no decurso do atendimento individual;
b) o derivado acrescimo de visibilidade sobre a populac;ao trabalhada;
c) o reforc;o da dimensao avaliativa designadamente sobre os recursos administrados;
2) enquanto inserido na pnitica profissional dos Assistentes Sociais:
a) pelo efeito de referenda a mobilizac;ao que constituiu para os mesmos;
b) pela percepc;ao do potencial de afirmac;ao e negociac;ao dele resultante a nfvel
institucional (mas nao s6) .
Em avaliac;ao efectuada durante 1985, identificavam-se como factores caracterfsticos da
area assistencial;
1) desproporc;ao entre as necessidades explicitadas pelos utentes e os recursos disponfveis;
2) a complexidade das situac;oes-problema e a indefinic;ao das respectivas causas.
Em particular se concluia do desfazamento entre a natureza nao individual dos problemas defrontados eo cariz meramente indiv.idual(izado) das «Soluc;oes>> adminsitrativas.
Pensamos poder interpretar que este moinento marca, para a pnitica profissional a
passagem de uma 16gica - direccionada para a administrac;ao de respostas - para urn a
outra que, valorizando os momentos de estudo e sistematizac;ao, daf faz decorrer a intervenc;iio.
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Num relat6rio final produzido em 1986 elaboram-se considerac;6es baseadas em elementos demognHicos (e dentro destes os etarios), condic;6es de habitac;ao, situac;ao da populac;ao activa por relac;ao ao emprego, nfveis de capitac;ao, identificac;ao e incidencia de
situac;oes-tipo. Consequentemente, as conclus6es gerais permitiram situar urn leque mais
alargado de quest6es, designadamente relacionado corn as caracterfsticas da populac;ao
analisada e o teor das respostas aplicadas, a saber:
- o nfvel basico das necessidades para que se procura resposta pelo atendimento e
o seu caracter dominantemente de precaridade permanente (e nao eventual), em confronto corn a populac;ao a quem se responde (8% por relac;ao ao total recorrente)
e ainda o efeito real produzido pelas mesmas (em particular na elevac;ao do nfvel
econ6mico).
Discorrendo ainda sob re o impacto havido na pratica profissional, podemos constatar:
- urn reforc;o da componente de estudo e sistematizac;ao;
- a compreensao da ineficacia institucional enquanto resultado de polfticas sociais
sectorizadas, tomando a realidade por areas de problemas, fragmentando e isolando os indivfduos, desperdic;ando meios por via de poderosos processos burocraticos;
- a demarcac;ao entre a ineficacia institucional e a incapacidade profissional;
- clarificac;ao sobre os objectivos e procedimentos usados, questionando a prioridade dos objectivos de reparac;ao individual, enquanto agravando as condic;oes de dependencia da populac;ao, quer face aquela instituic;ao como a outros domfnios da
vida publica.
Parece-nos de realc;ar sobretudo que a crescente visibilidade sobre a populac;ao e acompanhada de equivalente sobre a instituic;ao e seus procedimentos, o que possibilitou propastas de mudanra, corn o que os Assistentes Sociais exercitam uma outra area do seu
contributo tecnico.
Perante todo o percurso descrito podemos identificar-lhe caracterfsticas que o filiam
em objectivos r~cionalistas e de modernizac;ao, tendencia, alias, consonante corn o contexto mais. geral. Tratou-se tambem de urn processo grafativo quer nos objectivos visados, como ainda nos compromissos tecnico-institucionais definidos. Havera todavia que
reconhecer-se que:
- permitiu redimensionar a complexidade do social a partir da sua localizac;ao individual, e isto corn repercuss6es na qualidade da analise: intra e inter problemas, intra e inter institucional.
Na base da melhoria de capacidade de leitura, possibilitou-se identificar: os problemas, organizar a informac;ao sobre os mesmos, detectar o grau de percepc;ao do grupo alvo sobre si mesmo, mobilizar a partir de situac;6es consideradas, envolver a comunidade,
ordenar obstaculos, interesses, e sectores sociais dentro e fora dos problemas, clarificar
limitac;6es institucionais, etc.
E neste contexto que a pratica profissional progride do somat6rio das.situac;6es individuais para exigencias de contextualizac;ao dessas situac;6es, articulando-as corn elementos
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de macro-analise, levando em conta as relac;oes entre a dinamica local e a de dimensao
mais global.
De uma direcc;ao gestionaria acentua-se uma 16gica de emancipac;ao; estimulada por
uma reflexao te6rica, suporte de re-alimentac;ao crftica.
Consideramos tratar-se de urn processo de melhorias sucessivas.
0 decurso deste processo possibilita aos Assistentes Sociais melhorar o seu conhecimento, suscitando a dimensao multidisciplinar, afinal o instrumental de analise, no prop6sito de valorizar a populac;ao implicada.

2. A PRATICA PERSPECTIVADA NA COMUNIDADE
Corn a adesao de Portugal a CEE (1986), sao abertas ao Pafs linhas de financiamento
comunitarias, apresentadas como <<meios de ajuda» ao desenvolvimento e modernizac;ao
de sectores produtivos e sociais, destacando-se os provenientes do Fundo Social Europeu
e Programa de Luta Contra a Pobreza.
Em 1984 havia sido aprovado o II Programa de Luta Contra a Pobreza <<afi m de aumentar a eficacia desta Iuta, por em pratica acc;oes concretas para ajudar as pessoas desfavorecidas e identificar os meios que melhor permitam atacar as causas da pobreza e atenuar os efeitos desta na Comunidade. Para esse efeito, a Comunidade pode:
a) Promover ou apoiar financeiramente diferentes tipos de aq:ao-investigac;ao;
b) Promover ou apoiar financeiramente a difusao e troca de conhecimentos, a coordenac;ao e avaliac;ao das acc;oes de !uta contra a pobreza, assim como o intercambio de metodos inovadores entre os Estados-membros;
c) Promover ou apoiar financeiramente a difusao e troca regulares de dados comparativos sobre a pobreza na Comunidade. Para efeitos da presente decisao, considera-se pessoas pobres os indivfduos, as famflias e os grupos de pessoas cujos recursos (materiais, culturais e sociais) sao de tal modo debeis que os excluem de urn
tipo de vida minimamente aceitavel no Estado-membro em que vivem>> (Decisao
do Conselho de 19/12/84 relativa a uma acc;ao comunitaria especfficva de Iuta contra a pobreza, in Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n." 12/24 de 30/1/85).
Legitimada que esta a necessidade de actuar, encontrando novas vias de intervenc;ao
face pauperizac;ao crescente, sem que a isso se fac;am corresponder maiores gastos sodais por parte do sector publico, compreende-se o interesse das organizac;oes estatais e
outras no aproveitamento dos financiamentos comunitarios.
Reconhece-se a pobreza como estruturalmente ligada ao modelo de desenvolvimento
predominante na Europa e as crises econ6micas dele decorrentes. Simultaneamente ao recoilhecimento da pobreza como fen6meno persistente e multidimensional, o seu afrontamento e remetido para a area da Ac~ao Social (a qual tradicionalmente sao cometidas as areas
residuais da polftica social). Tudo se passa como se urn fen6meno de raiz estrutural, possa encontrar a resposta adequada na disponibilizac;ao de recursos pontuais e precarios ...
A verba orc;amentada para o actual programa e da ordem dos 0,7% do orc;amento global da Comunidade Europeia. Este programa constitui, sem duvida, uma circunstancia
de particular significado para os Assistentes Sociais desta instituic;ao.
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A receptividade do programa junto deste grupo de profissionais, maioritariamente
por parte dos mais jovens, parecia corresponder efectivamente a urn desejo de mudanc;a
da pnitica na instituic;ao, procurando nfveis mais satisfat6rios de realizac;ao profissional,
recursos necessaries a implementac;ao de ac96es de caracter mais extensivo (que o nfvel
individual), tendo como finalidade abrir vias de trabalho social centradas na dimensao
local.
0 conhecimento extrafdo do conjunto das situa96es individuais a que anteriormente
se fez referenda, foi importante na reavaliac;ao a que se procedeu, na detecc;ao de prioridades de intervenc;ao, como de uma nova perspectivac;ao que se pretendia fosse fortalecimento da organizac;ao colectiva e de base local.
Na actual conjuntura governativa e em particular ao nfvel da Secretaria de Estado da
Seguranc;a Social pode dar-se conta da implementac;ao de novas formas de gestao (gestao
por objectives e gestao participada por objectives) que procuram conjugar uma melhor
racionalidade corn criterios de «renovados>> campos de investimento. Daf, a valorizac;ao
dos prodecimentos de programac;ao, traduzidos em projectos sociais dirigidos a areas, ja
nao entendidas sectorialmente, mas geograficamente implantados. Simultaneamente visa-se
sublinhar o caracter inter-sectorial e inter-institucional, ressaltado pela natureza dos problemas sociais (a exigirem envolvimentos e responsabilidades partilhadas a diversos nfveis, designadamente intra-sector publico e inter diversos sectores quer publicos como
privados).
Tornado que foi o Programa Comunitario mais como instrumento do que finalidade
em si mesmo, foram-se produzindo processos de progessiva articulac;ao dos Assistentes
Sociais a grupos da populac;ao, atraves da sensibilizac;ao e dinamizac;ao de instituic;oes locais e regionais, imprimindo uma orientac;ao da pnitica profissional que se poderia considerar significativamente diferente das anteriores.
Simultaneamente, ea medida que se impulsionava a implantac;ao e implementac;ao local dos projectos, produzia-se, ao nfvel da organizac;ao regional da Seguranc;a Social, a
conquista por maior espac;o institucional, fazendo convergir a atenc;ao de recursos humanos e materiais de outras areas que nao s6 a da Acc;ao Social: <<Basicamente o problema
nao reside em que a resposta seja insuficiente diante das necessidades: o problema basico
reside em que a instituic;ao, dada a maneira como se relaciona corn a necessidade popular, nao e uma resposta- e uma interrupc;ao>> (Palma, 1986: J26).
Da dinamica criada pelos projectos decorreu que a pnitica na maioria destes, veio a
orientar-se fundamentalmente para a promoc;ao de actividades de caracter massivo, abrangendo grupos mais vastos da populac;ao do que a tradicionalmente recorrente ao servic;o
(mas apesar disso nao pode afirmar-se urn mais ampl.o reconhecimento de direitos sociais).
Este.s projectos reconheceram ainda que as necessidades sociais possuem urn caracter
mais diverso e mais amplo do que aquelas que institucionalmente eram atendfveis. Evidenciaram tambem, que grande parte destas necessidades, resultam ainda, quer da insuficiencia quer da inexistencia de direitos sociais.
0 tempo a que se refere esta pratica e ainda reduzido (desde 1986) e portanto prematura qualquer leitura conclusiva do processo. No entanto, e significativa a sua influencia ao nfvel da area da Assistencia, quer por relac;ao ao Servic;o Social, quer ainstituic;ao
sede.
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Quanto aos impactos desta pnitica nos Assistentes Sociais eles tern vindo a traduzir-se
numa tensiio influenciadora de novas propostas de trabalho, que coexistem corn pniticas
de tipo assistencialista .
Quanto a instituic;:iio procuram-se novos reequilfbrios atraves de programas assistenciais que aparentem compensar as desigualdades sociais, constituindo-se pois como mediac;:iio dos mecanismos de dispersiio que o Estado acciona face ao perigo de <<concentrac;:iio das contradic;:oes sociais» (Santos, 1984:000).
Retomando as concepc;:oes anteriormente referidas quanta aos paradigmas pelos quais
se interpreta a pnitica profissional, podemos depreender que ela e urn processo em movimento e conflituoso, capaz de orientac;:oes no sentido da 16gica tecnocnitica e modernizante do aparelho de Estado, mediado pelas polfticas sociais, como pode tambem orientar-se
na 16gica de influenciar organizadamente uma estrategia de defesa de direitos sociais e
conquista de mais poder pelos grupos populares, potenciando o exercfcio da cidadania.

CONCLUSAO
Considerar que as pniticas sociais siio produzidas niio da exclusiva resultante da vontade dos agentes, mas implicam determinantes institucionais ou conjunturais, impoe situar a amilise num nfvel de complexidade de que s6 parcialmente nos propusemos dar conta.
Na pnitica descrita sobressaem momentos correspondentes a tres configurac;:oes diferenciadas consoante o tipo ea combinac;:iio dos elementos intervenientes na sua definic;:ao.
No 1.0 momento demos conta de uma pnitica direcionada para a dimensiio individual
dos problemas sociais, que da forma a uma visiio atomizada e fragmentada da realidade
social. Evidencia uma concepc;:ao te6rico-metodol6gica desvalorizante da componente te6rica, marcadamente empiricista e que faz derivar da adequac;:iio dos metodos e das tecnicas (Servic;:o Social de Casos e Ehtrevista quase exclusivamente) a resoluc;:ao.dos problemas, assim se propondo contribuir para a harmonia social.
As finalidades da pratica profissional identificam-se corn as das organizac;:oes, num quadro normativo-legal, desempenhando tarefas conducentes a integrac;:ao social.
0 2.0 momento apresenta a pratica profissional, procurando apreender a dimensiio colectiva, que faz derivar da globalizac;:iio dos problemas sociais, atraves do tratamento da
informac;:iio constante dos registos sobre a populac;:ao recorrente a instituic;:iio.
Os Assistentes Sociais siio convocados para urn esforc;:o de racionalizac;:iio que rentabilizasse a informac;:ao detida e potenciasse em momentos subsequentes, a adequac;:ao das
medidas e recursos. Esboc;:a-se tambem a ideia de que o coi:lhecimento dessa informac;:ao
epotencialmente influenciador quer da instituic;:ao como das estrategias da populac;:ao envolvida e em geral) .
Reconhecemos ter-se melhorado a visibilidade das condic;:oes de existencia da popuIac;:iio assistida, bem como da natureza da intervenc;:iio sustentada. Por outro lado, traduziu-se
ainda no reconhecimento institucional e intra-profissional quer das competencias em geral desta area de formac;:ao, como dos contributos especfficos ao sector da Seguranc;:a Social.
0 3.0 e ultimo momento caracteriza-se por evidenciar da pratica uma leitura dos nfveis estrutural e conjuntural dos fen6menos sociais, a partir de uma primeira fase das suas
manifestac;:oes ao nfvel da instituic;:ao, perspectivando a intervenc;:iio correspondente mais
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alem da populac;ao tradicionalmente recorrente. Sublinha ainda uma estrategia de mudanc;a
(possfvel) que toma a dimensao local, assim ultrapassando a visao focalista institucional
direccionada para os problemas sociais. Ao perspectivar a mudanc;a, faz exigencia de uma
dimensao estrategica que e simultaneamente enquadramento e resultante de uma intervenc;ao
multidirecionada (indivfduos, suas organizac;oes, instituic;oes e agentes sociais).
Eno contexto da 1.a pnitica e em articulac;ao corn a tendencia racionalista que se afirma na administrac;ao publica, que vem a emergir estrategias corn caracterfsticas potenciadoras de momentos e/ou 16gicas de autonomia. Constata-se que a Assistencia Publica
como a pnitica do Servic;o Social, constituem espac;os corn possibilidade de, ora reforc;ar
os mecanismos de poder e controlo, ora de reconhecimento das necessidades vividas pelos grupos populacionais subalternizados.
0 discurso dos polfticos, designadamente dos titulares da pasta da Seguranc;a Social
(ap6s 86), ao integrar o reconhecimento publico da existencia da pobreza abre a possibilidade de desenvolvimento de programas assistenciais, cria condic;5es de afirmac;ao do sector
e torna progressivamente mais premente a colocac;ao da questao dos direitos sociais cuja
existencia em Portugal ainda nao .foi interiorizada pela Adminsitrac;ao Publica, nem pela
populac;ao (Santos, 1987).
Este contexto, e do ponto de vista da pnitica profissional, podeni potenciar estrategias,
reconhecendo os sectores populares como urn dos determinantes da pr6pria polftica estatal, suscitadoras da elevac;ao dos nfveis de consciencia dos direitos sociais e polfticos, e
tambem direccionados para a colocac;ao da Assistencia Publica como area especffica da
Polftica Social.
Parafraseando Henri Bartoli, poderfamos considerar que na decada de 80, atingido em
certo grau de desenvolvimento, emergiu em Portugal a consciencia da pobreza como
fen6meno social, para o que, defendemos, muito contribuiu a pratica profissional dos
Assistentes Sociais. Garantidas estas condic;oes de visibilidade socio-polftica, esHio em
aberto as questoes de opc;ao sobre a Polftica Social (global e sectorial) cuja adequac;ao '
podera ser subtancialmente afirmada se servida por urn diagn6stico rigoroso da area
em aprec;o.

BIBLIOGRAFIA
BALEN, Age van, Disciplina e Controlo da Sociedade, S P.,mlo, Ed. Cortcz, 1983.
BAPTISTA, Myriam Vcras • Novas Pcrspcctivas de P.articipac;iio•, Lishoa, J.S.S.L., 1984 (tcxto policopiado).
BARTOLI, Hcnri, Economie el Creation Collective, P.aris, Ed. Economica, 1979.
COSTA, A. Bruto c Maia, Fcmando, •Scguranc;a Social cm Portugal••; principal caractcrfsticas c analisc dos scus cfeitos
rcdistrihutivos • in Revista Desenvolvimento, n.0 2, lED, Julho 1985.
OONZELOT, Jacques, A Polftica das Famflias, Rio de Janeiro, Graal , 1980.
FALEIROS, Viccntc de P., Saber Prq(issional e Poderlnstitucional, S l"aulo, Ed. Cortcz, 1985.
Franc;a, Paula Cristina, • De urn Bairro Social ao Encontro das Rafzcs•, Porto, CRSSP, 1986 (tcxto policopiado) .
GALPER, Jefrrcy, Polftica Social e Trabalha Social, S. l"aulo, Cortcz, 1986.
GOLDMAN, Lucicn, Epistemologia e Fi/osqtia Po/ftica, Lishoa, Ed. Prcscns:a, 1984.
JAMAMOTO, Marilda, • Lcgitimas:ao c Crisc do Scrvic;o Social: urn Ensaio de lntc rprctac;iio Socioli\gica da Profissao•, PUC/SP, scm data (texto policopiado).
JAMAMOTO, Mari lda c CARVALHO, Raul, Relar;iJes Sociai.1· e Se1vir;o Social no Brasi/, S. P.dtJio, Cortcz, 1986.

80

Intervcn£1iO Social

PALM A, Diego, A Pr(Uica Polftica dos Prqflssionais: o Cado do Se1vi{'O Social, S. Paul(\ Cortez, 1986.
ROBERTIS« Cristina de, Methodologie de /'Intervention en Tramil Social, Paris, Ed. Centurion, 1981.
RODRIGUES, Fcmanda, • Urn Pcrfil de Pohreza: Contrihutos para a Estratcgia de Actua~iio• , Porto, Maio de 1986
(texto polieopiado).
SALSELAS, Tcresa, • Envclheeer na Sc-Rdceriar a Vida pam alcm da Sohrcvivcncia• , CRSS, Porto, 198(\ (tcxto polieopiado).
SANTOS, Boavcntura Sousa, <<0 Estado, a Socicdadc cas Polftieas Sociais• , in Revisra Cl·trica das Ciencias Socials,
n.O 23, Coimhra, 1987 a).
SANTOS, Boavcntura Sousa, Urn Discurso Sobre as Ciencias, Porta, Ed. Afrontamcnto, 1987 h).
SILVA, Augusto Santos c Pinto, J. Madurcira, •Uma Visao G;ohal sohre as Cicncias Sociais>>, in Merodologia das
Ctencias Socials, Porta, Ed . Afrontamento, 1987.
SILVA, Manucla (org.) , Ponugal Contemporlineo: Problemas e Perspectims, Lishoa, INA, 1985.
Relatorio de Aetividades do CRSS, Porto, 1984-1986, Ed. Servi~o de Rcla~clCs PUhlicas c Documcntw;iio do CRSS,
Porto, 1987.
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.0 12124 de 30/1/85.
Proposta de Decisiio do Consc1ho relativa a uma ac~ao comunitaria espccftka de Luta eontm a Pohrcza, COM (84)
3769 Final.
Documcntos da Comissao das Comunidades Europeias, Bruxelas, 18/7/84.

