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SERVI<;O SOCIAL:
TRAJECTORIAS E ESTRATEGIAS
Vicente de Paula Falciros

*

Este artigo objcctiva fazer uma reflexao atualizada sobre a profissao, que da
continuidade aos cstudos publicados desde 1985 1 e que aprofundam meus trabalhos
sobre a reconccitua~;fio do Serviyo Social, contribuindo para a formulayao de urn
paradigma de intcrvcn\~ao que denominei "metodologia da articulayao" ou da "correlayao de for~; as".
0 escopo clestas rcflcxocs e de trazer atona meu ponto de vista sobre as questoes que hoje perpassam a produyao do conhecimento no serviyo social e aluz dos
meus trabalhos antcriorcs. Em primeiro lugar coloca-se o problema da existencia ou
nao de uma teoria do scrvi~;o social, tese questionada por alguns autores que vem na
profissao apenas uma actividade pragmatica, de execuyao, limitada ao quotidiano e
por isso mesmo sem condi~;ocs de produzir conhecimentos. Em segundo lugar pretendo colocar a questao da intcrvenyao, isto e da pratica, ou das estrategias de acyao
no campo do Serviyo Social. Esta tern sido a centralidade de minhas preocupay5es
ao reflectir sobre o servic;o social.
Nunca tive a pretensao de situar-me exclusivamente no ambito de uma teoria
desgarrada da acyao, mas, pclo contrario, de fecundar a acyao com uma visao crftica. Meu prop6sito ao definir a "metodologia da articulayao" foi justamente construir urn paradigma da intervcn~;ao social que permitisse visualizar as mudanyas no
confronto de poderes e sabercs nas relay5es sociais. A analise do Serviyo Social
hoje passa pela questao da condi~;ao de possibilidade de construyao de um paradigma, e por isso mesmo, e que cnceto esta reflexao sobre o debate relativo aproduyao de conhecimentos.
*
1

Professor titular da Universidade de Brasflia.
PhD em Sociologia. Assistente Social.

Ver principalmente Saber profissional e poder instituciona/, S. Paulo, Cortez, 1985; A guestao da
metodologia em Servi~o Social, in Cademos Abess n. 0 3: 117-140, S. Paulo, Cortez, 1989, Metodologia e
Metodo do Servi~o Social, in Anais da Vll Semana do Sen'i~o Social, Franca UNESP, 1991, pag. 10-30
e Rela~6es Sociais e sujeitos hist6ricos da ac~ao profissional in ANAS-VI CBAS Congresso Chi eo Mendes,
S. Paulo, Cortez, 1991-pag. 107-117.

Interven9ao Social

10

Produzir Conhecimentos
A chamada crise dos paradigmas traz questionamentos a forma de se problematizar nosso conhecimento, colocando-se em questao desde os dualismos, cartesianos
ou nao, ate os modelos da ac9ao racional ou da ac9ao comunicativa. Quero refor9ar
minha critica a algumas tendencias explicita ou implicitamente presentes no serviyo Social: ao reducionismo, ao dogmatismo, aos abstracionismos generalizantes,
ao teleologismo, ao empirismo.
Quando me propus a uma critica ao neopositivismo e ao empiricismo no Servi9o
Social busquei trabalhar nao s6 os pressupostos metodol6gicos dessas concep96es
mas a de seus pressupostos te6ricos e estrategicos. 0 positivismo se funda numa
visao da sociedade enquanto ordem, estabilidadc, cquilfbrio, integra9ao, e ao
mesmo tempo pressupoe a internalizayao da ordcm pelos actores independentes.
Esse dualismo entre ordem e individuo pressupoe que a ordem seja a soma, a agregayao dos individuos. 0 individualismo metodol6gico levou esse pressuposto as
ultimas consequencias ao considerar que a interayao social se faz a partir dos interesses individuais, hipostasiando-se o indivfduo e suas escolhas racionais numa restaurayao do utilitarismo. A critica ao positivismo ultrapassou a visao integradora da
direita e alcanyou o funcionalismo de esquerda, que pre estabelece fun96es para o
Estado, a classe openiria, a ideologia, a partir do projeto de uma "nova ordem"
estruturante que nega o sujeito.
Em minhas amilises do Servi9o Social critiquei tanto uma como outra posi9ao.
Uma colocando o individuo, no scu esfor9o pessoal a condiyao da propria construyao da ordem e a outra consideranclo a estrutura como uma combinat6ria de elementos genericos que suprirriem as decisoes, as escolhas e os destinos indivuduais.
0 servi9o Social oscilou nestas cluas ultimas decadas entre duas posi96es: uma que
enfatiza a motivayao, o ego, e tem na clinica o seu unico instrumental e outra que
enfatiza a estrutura, o macro-social e tem na considera9ao das leis gerais da sociedade sua 6ptica para tra9ar estratcgias. Minha analise, como detalharei mais
adiante, tern se voltado para a interven9ao na dinamica das rela96es reais entre os
grupos e individuos.
Reduzir a interven9ao social a urn modelo, a uma teoria exclusiva, que tudo
possa abarcar e urn procedimento unilateral que nao leva em conta a dinamica da
hist6ria, a historicidade dos processos, a especificidade e a dinamica da conjuntura.
0 reducionismo metodol6gico nao considera que os objectos do conhecimento
se constroem pela fecunda9ao mutua entre pensar e agir e que as possibilidades te6ricas se ampliam cada vez que pensa criticamente a realidade vivida. A possibilidade da teoria nao se limita a teoria dentro da teoria, a urn desdobramento da teoria
por dentro, mas a sua confronta9ao corn a dinamica da realidade, num processo de
ruptura corn o senso comum, corn a doxa, corn a aceita9ao passiva do mundo.
E preciso contrapor diferentes formas de conhecimento para se buscar os pressu-
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postos daquilo que se supoe o real. N:!o se pode, cvidentemente, confundir as inten~oes dos agentes corn a realidadc, nt~lll l:1o pouco reduzir tudo a urn objectivismo
independente dos sujeitos. A cons! rtl\~;io do conhecimento cientffico e polemica,
problematizadora e e atravcs <kslt' proccsso de ruptura corn os supostos "evidentes
"que no Servi~o Social foi poss1wl ir st: construindo novos objectos de interven~ao.
Para Mary Richmond o prohlt'1Jla social, paradoxalmente, situava-se na personalidade. Mais tarde (Vcr Barllell) lc·1 st; uma e esta visao psicologizante passando-se a considerar simultancalllL'Ill\' 11a ac<;l\o, o indivfduo eo meio eo significado do
meio para o indivfduo. A conlrillllit,·:to marxista e que trouxe a compreensao das traject6rias sociais e dos grupos de n·l'ercncia passando-se a considerar que a Sociedade supoe o indivfduo, mas o individuo pressupoe a sociedade.
Ao mesmo tempo <kscoiHiu :>1~ quL: a interven~ao social implica decisoes e que
e preciso atticular o sa her nwis !'.Vllt:rico com a phronesis aristotelica, para que se
possa decidir be m, unindo st· pral icidade e esclarecimento, o que nos leva ao conceito de estratcgia. Ao rnlllriDnismo contraponho esta mutua transforma~ao da
ciencia e do senso coJIHJill p;1ra rclomar Boaventura dos Santos 2que sugere a desconstru~ao da cicncia pcl:1 sua ii1Sl'l1,;;1o na totalidade que a transcende.
0 dogmatismo, insep:o:iYt'l do rcducionismo, nega, por sua vez, a histmicidade
do conhecimento e da praxis. faiJ'JHlo derivar as an3Jises especfficas de princfpios
gerais ou de chamadas le is gnais q11e valem para todo tempo e lugar. 0 pensamento
dogmatico esclcrosa a an:ili:;t'. Boaventura dos Santos lembra muito bem a necessidade de se desdogmali1.ar a cii.'ncia. (\ prcciso analisar as condi~oes hist6ricas e te6ricas da produ~ao do conhn:inwnlo para cntende-lo em seu tempo, em seu contexto.
Sempre me preocupei ent contt·xlualizar o saber, em ver as disputas que envolve,
em considerar os angulos qut· privikgia.
Ao se privilegiar, por cxt·Jnplo, apenas as determina~oes de classe ou as determin~oes econ6micas para ~e l'a!.I'J' o lrabalho social estamos tornando absolutas certas proposicoes que !Gill sent ido IHllll processo hist6rico e te6rico e que, portanto,
precisam ser analisadas crilicallwnle em scu contexto. A questao das classes sociais
nao se coloca de modo algum na <1r6cia Antiga, ne m na Africa tribal e e diferente
no seculo XX do seculo XIX. N:lo se !rata de negar o conceito de classe, mas de
buscar o aprofundamento dcsse conceito na realidade concreta. Em meu livro
"0 Trabalho de Polftica" rcali1.t:i uma analise das condi96es concretas da manifesta~ao das contradi~oes especflkas das polfticas de saude e seguran~a no trabalho no
Brasil, considerando as rclat/Jes complcxas entre os diferentes atores nas diferentes conjunturas, mas de acordo com uma perspectiva mais ampla do contexto em
que os actores se movem. Nfio se !rata, evidcntemente, de ecletismo que consiste no
somat6rio, na agrega9ao de ponlos de vista, mas na perspectiva de uma apreensao

Ver SANTOS, Boaventura dos, !ntruducao
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da complexidade que a exclusiviclade de ccrtos conceitos nao da, nao traz, empobrecendo a propria analise. Nao defcndo o subjectivismo do conhecimento, nem os
convencionalismos, nem o objectivisrno, ncrn o tecnicismo que reduz o conhecimento ao mero aparato tecnico-metodologico, mas a busca constante dos supostos
e pressupostos do que e dado, dado como primcira aproximayao do real, dado como
constructo. 0 conceito de totalidade se constroi a partir de uma perspectiva de longa
durayao na historia como prop5e o grupo da Historia Nova, e de uma perspectiva
dos movimentos e relay5es das foryas cn1 prcscn~a. A totalidade, como sempre afirmei, e relacional e dinamica.
Em razao do ja exposto e que me propus a construir uma ana!ise do Serviyo
Social a partir de dentro, na considerayao das perspectivas de seus actores, em conflito de posiy5es, como no texto "Confrontos Tc6ricos do Movimento de Reconceituayao" sem cair no abstracionismo e dcrivar posiy5es de urn confronto generico
entre "conservadores e progressistas", "burgucscs e proletarios ", "tradicionais e
modernos", "atrasados e avanyados", "ajustadorcs c transformadores" ou de outros
dualismos correntes na categorizayao cla profissiio nas decadas de 70 e 80. See bem
contestavel que no calor clas disputas h{t tcndcncia a se generalizar posiy5es a construyao de estrategias profissionais mais profundas c consequentes nao pode limitar-se a esses esquemas simplificaclores dctnasiadamcnte abstractos. As abstray5es,
como bem assinalou Marx, sao apenas mcdiwJics para o aprofunclamento do real
atraves do pensamento mas nao o real. As catcgorias e as estrategias de acyao em
Serviyo Social sao construy5es teorico-nlctodol(lgicas que advem da fecundayao da
teoria pela pratica e da pratica pela teoria c constituem urn reportorio profissional
para a intervenyao que nao e deduzivcl de uma tcoria abstracta, mais implica uma
acumulayao de experimentay5es controladas por um saber sistematico, combinanclo
investigay5es quantitativas e qualitativas comas analises crfticas das mesmas.
A pratica profissional so deixara de scr rcpclitiva, pragmatica, empiricista se os
profissionais souberem vincular as intcrvcn<Jlcs no quotidiano a urn processo de
construyao e desconstruyao permanentc de calcgorias que permitem a critica e a
autocritica do conhecimento e da intervcw,:ito. !\ pnltica crftica nao se reduz amera
aplicayao do conhecimento que vem de fora dcla, mas ela propria gera a necessidade de reformulayao do conhecimento, c ern cada situa9ao e preciso uma hermeneutica, uma interpreta9a0 que alie OS sentidos que se dao apratica e aanalise das
condi96es em que esta se realiza. As questocs que se colocam nas situa96es singulares nao podem reduzir-se a simples reprcscnta~ao de cada agente mas precisam se
inscrever em quest5es mais amplas para se ver como esta interpreta9ao esta se transformando, pois a pratica coloca ao mesmo tempo o imperativo da transforma9ao.
Trata-se, pois, de interpretar o mundo na sua trasformaya6 e de transforma-lo na sua
interpreta9ao.
Nesse processo de interpreta9aO - transformayao e preciso ter em conta 0
tempo, a temporalidade historica, procurando-se aliar o imediato a urn processo de
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mediac,;oes complcxas que implicam conhccimcnto e decisao, escolhas entre alternativas, interac,;ao c conheci men to, pod er e saber, poder para conhecer, conhecer
para poder, visualizando··SC o cssencial no imcdiato, pois a acc,;ao vai mudando a
propria interpretac,;ao no lt'lllpo hist6rico, il mcdida em que certos resultados vao
surgindo e so assim se pork vcr o proccsso. Os resultados esperados da acc,;ao sao
tambem mutaveis illuz das inll·rprct:Jt,~fics de v<irios actores em confronto e das referencias mais globais dos conhec·illlentos acumulados. Apcsar dos protocolos medicos as situac,;ocs de cada pacicntc exigcn1 interpretac,;oes decorrentes de suas trajectorias e sao a condi<.;i\o de possihilidadc para novas estrategias.
A intervenc,;ao cm Scrvi<;o Sorial consiste nesta articulac,;ao combinada de trajectorias e estratcgias de an.:ao de difercntcs actores que se entrecruzam numa conjunc,;ao de sabcrcs c podcrrs configurando-se a situac,;ao de relac,;ao entre profissional e usuario ou clienle, (l'Jllhora esta palavra tenha varios sentidos, inclusive de
clientela, usamo-la com n·ln\·J1cia a uma dinamica profissional). Pode-se falar na
psicanalisc de analista/;IJlalisantlo, 11a cducac,;ao de professor I aluno, no comercio de
vendedor /comprador, na 1m·dicina de mcdico paciente, no Servic,;o Social a relac,;ao
profissional cnvolvc mais din·clanJcnlc, embora nao exclusivamente, a expressao
do poder como doador !Jn.·c~plor. fVlinha pcocupac,;ao central ao analisar o Servic,;o
Social e de o situar ncsla dinfunica relacional de poder e saber a tal ponto de propor
um novo paradigma de intcrvt'IH,';io que considera ao mesmo tempo as forc,;as em
presenc,;a para enfrcntar prohlemas c rceursos e nao recursos e problemas de forma
neutra. Sao as forc,;as que condicionam rceursos e saberes que definem problemas,
ou melhor sao forc,;as e sahercs que mliculam problemas e recursos, sao saberes e
poderes, conhecimcnto e cstralt;gin que c preciso levar em conta, como ja assinalado no meu livro "Sabcr Prolissional c Poder Institucional". A crftica ate agora
feita mostra a possibilidatk de coils I ruir conhecimentos em Servic,;o Social, mas ele
esta voltado tambem para tmh;tlhar l~slratcgias em relac,;ao as trajectorias sociais e
individuais, objecto clas rdkx<)l'S a seguir.

Estrategias e Trajcctorias
0 discurso das ciencias sociais contcrnporaneas passou a valorizar o sujeito
como um personagem que cntra cm cena com seus desejos, seu mundo simbolico,
sua individualidade, desconsiclcrando f1s ve1.es, o proprio contexto em que o sujeito
se constitui, sua trajectoria social cm articula<.;ao com sua trajectoria individual ou
familiar. A constmc,;ao dos sujcitos se faz no imbricamento de relac,;oes complexas e
num processo historico demarcado por rupturas c continuidades. As trajectorias nao
sao caminhos prefixos ad actcrnum pclas estruturas, nem processos de escolhas
livres. Elas consistem no transito das possibilidades para as viabilidades, numa
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de virtLI e fortuna na expressao de Maquiavel, dos fados e feitos, das
dadas corn as ac~oes e iniciativas individuais e dos grupos a que pertence.
As traject6rias nao sao processos magicos, mas uma constru~ao e uma desconstru~ao de poderes numa dinarnica relacional em que se entrecruzam de forma interdependente os ciclos longos da hist6ria e os ciclos curtos das vidas dos individuos.
Esta traject6ria nao e pois linear mas urn processo de mudan~as de rela~oes. Esse
processo de mudan~a de rela~oes implica rupturas que se manifestam em desaven~as, revoltas, resistencias, deslocamentos e continuidades que se manifestam como
condi~oes

acomoda~oes, integra~oes, tradi~oes, repeti~oes.

As rupturas e continuidades se vinculam a processos globais, independentes da
vontade dos sujeitos isolados mas que se articulam em for~as dorninantes e dominadas em rela~ao.
Os dorninantes podem construir suas traject6rias de forma mais aut6noma pois
detem a hegemonia, a direc~ao de urn processo hist6rico de mais longo prazo,
enquanto que os dorninados se veem atornizados, fragmentados e fragilizados pelas
pressoes de todos os tipos em suas decisoes.
A trajcct6ria dos dominados tcm a marca cla cxclusao social enquanto processo
de marginalizac;ao dos bens, culturais, ccon6micos, politicos, de lazer, que constituem patrim6nios de certos grupos, embora haja urn processo de integra~ao em
patrirn6nios familiarcs, afeetivos, de amizadc, de ccrtos bens que configuram o
patrim6nio dos clominados inscriclos nurna rela~ao de clesigualdacle. Bourdieu fala
da existencia de diferentes capitais. Prefiro utilizar a expressao patrim6nios pois os
patrim6nios se adquirem nas rela~oes de farrn1ia, de explora~ao, de dornina~ao e
tambern atraves do irnaginario social. Ha patrim6nios simb6licos que sao vividos
comunmente por dorninantcs c dominados como o que se chama de religiao, na~ao,
paixao pelo futebol e certos habitos pr6prios de uma cultura, corno a maneira de se
fazer uma refei~ao no quotidiano. Essas vivencias produzem coesao social mas nao
elirninam a domina~ao. Embora se comarn bifes em toclos os grupos sociais e muito
diferente urn de fil6 mingnon de outro de acem.
Os patrim6nios simb6licos sao referencias para a constitui~ao clas identifica~oes
sociais. A representa~ao que individuos e grupos fazern de si mesmos dependem das
cren~as, valores e referencias culturais que se adoptam no quotidiano. As representa~oes e ideologias dependem das praticas sociais de classe, de descrirnina~ao, de
resistencia. Ha uma interface entre representa~ao/ideologia considerando-se esta
mais abrangente e estruturacla de acordo as rela~oes de dornina~ao. A representa~ao
social implica tanto conhecimentos adquiridos como os valores culturais de uma
epoca ea ideologia ea representa~ao vivida no confronto de poderes e resistencias.
As traject6rias sao processos de desestrutura~ao como de estrutura~ao de referencias e patrirn6nios, pela articula~ao ou desarticula~ao de rela~oes sociais num
tempo e num espa~o determinados onde se produzem mudan~as nas formas de
reprodu~ao como de identifica~ao social. Esta perda ou aquisi~ao de patrim6nios
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estao vinculadas tanto a proccssos contcxtuais como as biovias (termo que proponho para designar os caminhos da vida) da familia, de redes de perten~a, de vizinhan~a. Num momento determinado um individuo pode ser casado, lavrador,
pequeno proplietario, e numa mudanc.;a das rclac.;oes na propriedade da terra, migra,
transformando-se em separado, ambulante, urbanizado, favelado. A rnigra~ao e a
nova situa~ao colocam em jogo (enjeu) novas relac.;ocs que envolvem urn processo
de constru~ao de novas referencias e identificac.;i)es c pcrda de outras que diminuem
ou aumentam a capacidade de poder intervir no quotidiano e construir a sua autonomia, ou seja de conseguir dirninuir poder.
As traject6rias das crian~as de rua, por exemplo, mostram um processo desestruturador de referencias e identifica~oes a tal ponto de nilo se lembrarem do seu
nome completo, do nome dos pais, de sua idade, do tempo ha que estao na rua, do
espa~o em que viviam 3, embora ate possam a vir adquirir Lllll apelido, morar num
moc6 "personalizado" com alguns objectos, criar uma "famflia de rua" o que nao
substitui as referencias fundamentais perdidas, vividas como feridas abertas.
As biovias podem, pois, representar fracassos ou sucessos para os difcrentes
actores, e mais profundamente, traduzem um jogo de podcres, uma corrcla~ao de
for~as.

As estrategias sao proccssos de articula~ao de poderes em rela~ao aos interesses, referencias e patrim6nios cm jogo, seja pelo reananjo de recursos, de vantagens
e patrim6nios pessoais, seja pela efectiva~ao de direitos, de novas rela~oes ou pelo
uso de informa~oes. As cstrategias implicam investimentos em projectos individuais e colectivos que tragam a rearticula~ao dos patrim6nios, referencias e interesses corn vistas a re-produc.;ao e a representa~ao dos sujeitos hist6ricos. Reproduzir-se e atender as nccessidades de sobrevivencia nas rela~oes sociais dadas
historicamente e representar-se significa o processo de reconstru~ao da identidade.
Como bem assinalam Lcn Doyal e Ian Gough 4 as necessidades humanas basicas sao
objectivas e o seu nilo atcndimento traz amea~a a propria vida ou serio prejuizo a
ela e portanto constitucm o fundamento de uma interven~ao social nas traject6rias,
pois o patrim6nio e as refcrcncias de que falamos sao media~oes para satisfa~ao das
necessidades. Refazer suas formas de reprodu~ao e de representa~ao implica uma
politica do quotidiano para poder conduzi-lo nas pequenas decisoes.
Essa politica do quotidiano implica a sobrevivencia no mundo da tecnica que
hoje vivemos, alem da ncccssidade de constru~ao de um agir comunicativo, pois o
artefacto nao e s6 objecto de dcscjo mas meio e instrumento de acesso a biovias no
mundo moderno. Os modernos consideram que a tecnica traz melhores condi~oes

3 Ver, por exemplo, a disserta9ao de OLIVEIRA, Eliana Rocha, Viver e morrer nas ruas, Rio de Janeiro,
FGV, IESAE, 1993.
4
DOYAL., Len e GOUGH, Ian A theory 1!{ human need, London Mcmillan, 1991.
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de vida, e de facto ela revolucionou o quotidiano corn electrodomesticos, computadores, informatica. Ao mesmo tempo que abriu novas possibilidades de gerir o quotidiano ela tambem provoca dificuldades ao reduzir o emprego, tornar o trabalho
mais prwirio, exigir novas qualifica~oes e provocar exclusoes sodais. As trajet6rias e estrategias nao sao, pois, processos mecanicos mas contradit6rios, nao sao
lineares mas implicam mudan~as e decisoes que fortalecem ou enfraquecem os processos de referenda, de autonomia, de atendimento as necessidades.
Nao e possfvel viver sem referenda as institui~oes sociais, elas fazem parte das
trajet6rias, itinenirios e estrategias dos sujeitos e por sua vez definem traject6rias,
itinenirios, ja que possuem rela~oes de poder e saber que interferem na sua vida e
no quotidiano dos indivfduos. 0 Servi~o Social se inscreve num contexto institucional permeado de conflitos, de lutas, de jogos de poder e recursos, o que sempre
tenho enfatizado, e participa da articula~ao de estrategias que variam de acordo corn
a perspectiva te6rica e ideol6gicas de seus actores assim como das rela~oes de
poder das institui~oes.
Se e bem verdade que os gmpos hegem6nicos tentam implementar nas institui~oes sociais uma polftica de refor~o da domina~ao atraves de estrategias clientelistas, paternalistas, autoritarias, divisionistas, de isolamento e delimita~ao dos problemas e recursos a pianos e projectos definidos de cima para baixo, ha tambem
articula~ao de estrategias que visam redefinir traject6rias, mudar as rela~oes de
poder, corn o uso do clircito, cla informa~ao, dos recursos, das redes, em consonancia corn os patrim6nios, refcrcncias e interesses em jogo.
Na perspectiva tc6rico
metodologica integraclora, funcionalista de Servi~o
Social a estrategia central do profissional contrataclo por uma institui~ao tern sido a
do encaminhamento para a solu~ao de problemas de acordo corn os recursos disponfveis. Encaminhamento nao tern sido visto como interveniencia em trajectorias
mas transferencias de lugarcs, responsabilidades, de instancias podendo significar
tanto omissao, jogo de empurra, como redefini~ao de traject6rias. Busca-se mudar
o comportamento, o meio, a motiva~ao e a principal estrategia para isto e levar o
actor a adoptar uma mudan~a ou inova~ao atraves de urn processo de convencimento, de persuasao, estimulos, informa~ao que possam parecer mais vantajosos ou
ser aceites como vantajosos. E comum certas institui~oes levarem as mulheres a
fazerem ligadura de trompas, determinar a retirada de crian~as da famr1ia, entregar
alimentos nas condi~oes impostas pela institui~ao (por exemplo corn a obriga~ao de
frequencia de reunioes) como se fossem beneficas para a popula~ao. Nao e apenas
linguagem o instrumento de ac~ao do assistente social mas o trabalho complexo de
relacionar, correlacionar, propor, acompanhar, avaliar e se implicar em traject6rias
e estrategias.
Nesta perpectiva integradora o Servi~o Social nao passaria de uma repeti~ao de
traject6rias de acordo ao poder hegemonico que se confirmaria automaticamente
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nas rela~oes particulares co1no propik uma certa teoria da reprodu~ao das condi~oes
particulares como propi1e uma ccrlil !coria da reprodu~ao das condi~oes sociais.
Esta visao do domiiJalliL' aparccc assim na Biblia 5: pois os meus pensamentos
nao sao os pensan1cn1os de vocC~s. ~~os caminhos de voces nao sao os meus caminhos".
Quando um dc!cnninado sujei!o procura ou se ve diante do Servi~o Social esta
numa traject6ria de fragili/.;l~·;m, de perda de patrim6nio ou refereneias, sem atendimento de suas ncccssidadcs h;\sicas e cpor isso que, em nosso paradigma de eorrela~ao de fon;as, propus o for!alecimento do dominado (empowerment) e sua
defesa (advocacy) cwJHl ohjl'ctivos estrategieos da interven~ao em Servi~o Social
em contradi~ao eo m ;1 peTs peel iva de refor~o do poder dominante ou mera reprodu~ao. 0 assistenlc soci;d p<.lssa a scr um aliado do cliente/usuario ao inves de um
gerenciador de rccursos da insti111i~ao cm fun~ao dos criterios, normas e itinerarios
por ela estabelccidos.
Algumas eslratt'gias de intcrvcn~ao podem ser enumeradas levando em conta
tambem os trabalhos de Ciisi·lc I,cgault, Maurice Moreau, Guy Bilodeau, Eva Faleiros, Corrigan, Leonan.L ( ;;dpcr. As cslrategias de interven~ao que a seguir enunciamos dependem dw; corrcl<t\'OL'S de forya, e, portanto, da conjuntura e da situa~ao
concreta. Nao se lral;t de 11111a aplicayao linear dos dispositivos estrategicos mas de
um processo cons!anlc de pr~rsnutar as condi~oes concretas de interven~ao.
As estrategias csl;io Vlllculmlas ;\s !raject6rias e pmtanto devem visar a reabilita~ao dos patrim6nios, relr·r\;ncias c interesses fortalecendo o poder dos sujeitos
dominados nas suas rela\'(lL's sociais. Podemos, assim, destacar estrategias de rearticula~ao das refercncias soci:1is, de cslrategias de rearticula~ao de patrim6nios, de
contextualiza~ao c de arliculat.;·:w inslutucional.
A rearticula~ao de rckrcncias sociais implica o processo de compreensao do
problema a luz das trajcct(irias do sujeito, a discussao e implementa~ao de seus
direitos de cidadania, a pr:itica da participa~ao nas decisoes que lhe digam respeito,
a mais ampla infonna~ilo sohrc as condi~oes e alternativas de mudan~a do quotidiano, a busca do reconhccimenlo das rcdcs em que convive e das rela~oes de opressao, discrirnina~ao e in!olerfincia que sofre. Epreciso ainda que se visualize o processo de identifical~ao social du sujeito.
As estrategias de rcarticula<,::lo de palrim6nios ou capitais implicam os dispositivos de acesso aos recursos, equipamenlos, beneffcios fortalecendo-se a condi~ao
de reprodu~ao dos sujeilos c o alendimento as suas necessidades, o que exige o
conhecimento dos recursos 1: dispositivos das polfticas sociais e de sua operacionaliza~ao. A inser~ao social nesscs dispositivos e um processo avesso a exclusao
social e nao simplesmcnle uma intcgra~ao adaptativa ja que o Estado e um campo
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contradit6rio de intereses assim como o das institui96es sociais. As estrategias de
rearticula9ao desse processo de reprodu9ao nao podem limitar-se a urn mero repasse
de recursos mas devem inserir-se numa compreensao do contexto social, pois serao
diferentes num momento de crescimento ou de recessao, de estabilidade ou crise
polftica conforme as rela96es existentes em se tratando de cidade ou campo, zonas
industriais ou de servi9os, de expansao ou decadencia. Nao se trata pois de urn
voluntarismo mas de uma articula9ao das traject6rias aos processos mais gerais, nas
condi96es hist6ricas de curta e longa dura9ao para que se possa configurar urn rearranjo de poderes no curso das biovias.
Estas estrategias de contextualiza9ao visam retirar os problemas de sua circunscri9ao limitada, para considerar as rela96es de for9a, ou melhor, de domina9ao em
suas tendencias mais gerais, sem perder de vista os planos de interven9ao mais especfficos e particulares. A particularidade nao exclui o contexto, pelo contnirio, o
implica em seu movimento. A busca de estrategias superpostas visa abrir a possibilidade de uma articula9ao de nfveis de ac9ao. Urn trabalho corn prisioneiros
implica tanto o trabalho das rela96es internas na prisao, das referencias de prisioneiro e de seus estigmas, cla ciclaclania que cleve ser defendida, assim como a interven9ao junto ao Poder Judiciario e it comunidade ou grupos de interesse nos problemas. Sem isso, por exemplo, um prisioneiro tera muito mais dificuldade em
mudar de traject6ria.
Esta combina~ao de cstrategias implica, evidentemente, urn piano estrategico
institucional complexo para refor9ar as alian9as corn o cliente, estabelecer os nfveis
e ritmos das interven~ocs, os recursos e as oportunidades de usa-los, o envolvimento de diferentes scctorcs institucionais, da sociedade, da familia. Uma interven9ao estrategica consiste fundamentalmente na tomada de iniciativas de acordo a
dinamica das for9as e actorcs cm presen9a e em confronto.
A analise aqui feita recoloca em outra perspectiva as quest5es suscitadas pelo
movimento de reconceitua9ao do Servi9o Social dos anos 60/70 em que se enfatizam os objcctivos de conscientiza9ao, politiza9ao, mobiliza9ao e participa9ao, conforme, por exemplo, o projecto de currfculo da Escuela de Trabajo Social da Universidade Cat6lica de Valparaiso 6.
Estes objectivos eram colocados numa 6ptica muito clualista em que se dividia
a sociedade exclusivamente entre burguesia e proletariado e o compromisso de
classe significava que a interven9ao deveria compreencler o projecto de !uta de classes do operariado previsto pelo conjunto de suas organiza96es e de seus partidos
mais representativos.
6
Ver PALMA, Eloisa Pizarro de et alii, Que es trabajo social, Lima, Celts Ediciones, 1981, texto que
reproduz o projecto da Escuela de Trabajo Social da U.C.V., publicado em 1972.
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Esta perspectiva deixava de !ado as experiencias de classe que iam eonfigurando
traject6rias diferentes c a complcxidade dos conflitos nas institui~5es e no interior
do Estado que permitcm visuali;,ar um movimento mais profundo e particular de
interven~ao. A marca da especificidade do Servi~o Social advem da interven~ao
nessa particularidade que implica, ao mesmo tempo, o confronto corn problemas
sociais e comas correla~5es de !'on; a e os interesses em jogo.
0 movimento de reconceitLJat;ao contribuiu significativamente para uma guinada no olhar que boa parte do Servi\:o Social vinha dirigindo sobre seu papel e
sobre sua eficacia, levantando a qucstao de sua relat;ao corn o capitalismo e as classes sociais, mas avan~ou pouco em proposlas cslralcgicas, o que implica mais complexidade. E urn desafio que me parecc actual c que lcntei enfrentar corn estas
reflex5es.

