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I n t r o d u ç ão

Um novo modo de olhar, pensar e agir sobre o mundo, determinado por
um conjunto de mutações, complexas e relativamente imprevisíveis, de cariz
social, económico, político e axiológico, posicionam o Serviço Social contemporâneo perante um conjunto de questões e de desafios associados, quer aos
processos de trabalho e respetivas finalidades, quer às competências necessárias para a sua efetivação. Deste modo adquirem pertinência e começam a
evidenciar-se readaptações necessárias entre movimentos, contextos e modelos
que conduzem, em alguns casos, a novas práticas ou a práticas reinventadas;
uma espécie de metamorfose, lenta, mas acutilante, com características evolutivas e dinâmicas cujo resultado é ainda de difícil perceção e previsibilidade.
Por isso, a incerteza do presente projeta-se no futuro das práticas sociais e
da organização dos grupos e da sociedade. Paradoxos convivem lado a lado
e a dificuldade em encontrar um quadro explicativo do funcionamento social
ganha visibilidade, no pensamento e na ação, pela emergência de multi estratégias, de políticas, e teorias sociais onde parece faltar uma linha aglutinadora
do agir profissional que contribua para a consolidação da sua identidade. Mas
se a imprevisibilidade e a rápida mudança, presente nos diferentes fenómenos
sociais da atualidade, pode, num primeiro momento, parecer um obstáculo a
uma intervenção profissional consistente, defendemos que esta nova realidade
produz igualmente um manancial de possibilidades de inovação e de maior
consolidação daquela que é, na verdade, a finalidade crucial do Serviço Social:
a efetivação de uma justiça social substancial.
Para tal o desenvolvimento profissional tem de preconizar, hoje mais do
que nunca, um pensamento social crítico e coerente visando a criação e/ ou
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recriação de métodos de intervenção adequados aos contextos sociais, económicos, culturais e políticos onde se inscreve, bem como o desenvolvimento de
8

práticas reflexivas que cruzem orientações analíticas e saberes profissionais.
Deste modo, consideramos que o grande trunfo de reafirmação do Serviço
Social atual radica na capacidade dos assistentes sociais para assumirem, sem
tabus, a dimensão política das respetivas práticas, ou seja, a capacidade para
“dizer” e para analisar / questionar conjunturas, ponderar relações de força
e de poder, identificar e interpretar as lógicas coexistentes, posicionar-se
nos diversos contextos, como “maestro” de diferentes leituras e mudanças,
e sobretudo, como eixo essencial na identificação e questionamento de desigualdades ilegítimas e de políticas paliativas e neopaternalistas, centradas
mais no adiamento da “morte social” do que na reconstrução de elos de
participação justa e reconhecida.
O assistente social acompanha e analisa criticamente, nesta perspetiva, os
movimentos do social, das políticas e dos espaços transacionais, procurando
posicionar-se como o catalisador entre o “trop vide” e o “trop plein” (Jeudi,
1995) de sentidos, convergentes e divergentes. Procura salientar similitudes
e diferenças, os contributos relativos e os ajustamentos necessários, constituindo-se como um agente entre outros agentes e utilizando o seu manancial
técnico para desbloquear caminhos, posicionar alternativas, questionar e neutralizar os efeitos perversos que podem advir de leituras singularizadas das
desigualdades, dos problemas sociais e das políticas e dispositivos sociais.
A relevância atual desta discussão, que procuramos ilustrar ao longo da
obra, traduz, na verdade, a necessidade de reposicionar ou reconstituir referenciais e formas de agregação sociopolítica, capazes de dotar de sentido a
vivência coletiva. Assim, mais do que a impressão – mais ou menos objetivada
ou contida na noção de crise ou de vazio social – de que os referenciais de
integração e de conhecimento do passado comportam processos complexos
de questionamento, ou mesmo desagregação, interessa compreender tais processos e sobretudo determinar como é possível pensá-los, sob que categorias
e princípios.
Ora, este processo de reinvenção, ou de reconstituição sob novas bases,
do social pressupõe, como afirma Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 46),
um momento de desequilíbrio da “estátua no pedestal”: o momento em que
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o olhar, fixo e opaco, sobre o mundo, tem de repente de olhar para os pés”,
e estes não têm sequer de ser de barro para que a estátua se desequilibre e
caia. O intervalo que medeia entre a queda e a reconstrução de uma nova
estátua, sem pedestal, mais viva, mais consciente das suas falhas e dos seus
limites, é o momento da busca, do indefinido, da experimentação de vias, de
avanços e de recuos, da oportunidade de novos equilíbrios e sobretudo da
aprendizagem da compreensão.
O momento que as sociedades contemporâneas vivenciam é, utilizando
a mesma metáfora, o da “descoberta dos pés” e portanto é o momento do
desequilíbrio e da busca de soluções, que por vezes não são mais do que a
revitalização, caricaturizada e sob roupagens menos veladas, de respostas e
narrativas que de facto já existiam.
Assim, ainda que nos tenhamos habituado a pensar o progresso como
um processo contínuo e virtuoso de emancipação material e cultural dos
indivíduos, a prioridade atual radica antes no reencontro do sentido das
diferenças e do bem comum e no estabelecimento de novos contratos sociais.
De facto, é o questionamento em torno do que significa atualmente o conceito de coesão social e as condições para a sua manutenção e revalidação,
sob uma definição conjunta de regras de comensurabilidade, que dá um
novo sentido à situação e reflexão atuais. Como percecionar, neste âmbito,
as noções de responsabilidade e de solidariedade? Por outras palavras, como
“fazer sociedade” objetivando o direito a Ter direitos (Arendt, 1987), o direito à dignidade, à utilidade social, à visibilização e ao reconhecimento num
registo público.
Nesta perspetiva, é essencialmente o domínio do poder, da standardização
e formalismo alienante, do racionalismo técnico, encerrado em “torres de marfim” pseudo legitimantes, das pretensões ao domínio de uma verdade única
e irredutível, que precisam de ser questionadas criticamente. Retornando a
uma metáfora já utilizada, são as estátuas fixas e opacas, nos seus pedestais
de protagonismos, que necessitam de ser desequilibradas em prol da abertura
de espaços argumentativos passíveis de comportar novas dinâmicas de desenvolvimento holístico.
A presente obra pretende constituir-se como um mapeamento analítico de
algumas das mutações em curso, em termos nacionais e internacionais, ao
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nível das orientações sociopolíticas e dos respetivos impactes nas práticas de
Serviço Social e da sua dimensão ontológica e teórica.
10

Assume-se pois como objetivo central o debate analítico e crítico sobre
as mutações e desafios atuais do Serviço Social, tendo subjacentes as novas
realidades e pressupostos que se colocam não só à prática profissional dos assistentes sociais, mas, igualmente, ao pensamento social da e sobre a profissão.
Na senda destes objetivos a obra que apresentamos encontra-se dividida em
duas grandes partes.
A primeira parte denominada “Orientações e Processos” explora algumas
das matrizes teóricas analíticas da complexidade do Serviço Social, centrando-se em três eixos temáticos:
(i) Os fundamentos da matriz concetual de Serviço Social e a emergência de
novos modelos de intervenção. O debate sobre a construção do conhecimento
e a relação entre teoria e prática no domínio do Serviço Social continua na
ordem do dia por várias ordens de razão, de onde destacamos o seu caráter
multi e interdisciplinar, o caráter complexo do seu modus operandi e ainda a
relação entre oferta e procura, que no domínio social é dinâmica, movediça
e pluridireccionada. Na convergência destes argumentos emergem abordagens, práticas e processos interventivos cuja especificidade se inscreve na
agenda de construção e consolidação do seu conhecimento, designadamente
a mediação social e a gestão de casos. Tratando-se de modos de intervenção
residentes na matriz concetual de serviço social, importa explorar a sua
adequação e contornos performativos na sociedade contemporânea onde
o risco, a incerteza e a desigualdade ocupam um lugar de relevo e exigem
intervenções inovadoras e competências cruzadas. O capítulo Gestão de Caso
e Mediação Social: abordagens, processos e competências cruzadas na agenda
do conhecimento em serviço social, analisa criticamente a matriz teórica que
lhes está subjacente, identifica as suas características e produz uma leitura
reflexiva sobre os seus limites e potencialidades, na procura de respostas
para a necessária clarificação das competências profissionais exigidas
(ii) As novas orientações subjacentes às políticas sociais atuais. As novas
orientações das políticas sociais contemporâneas, nomeadamente no sentido
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da maior singularização e personalização das medidas e intervenções, e os
paradoxos subjacentes a uma leitura singular das desigualdades, bem como
as implicações para as práticas de Serviço Social, sobretudo na dimensão do
acompanhamento das situações-problema, constitui-se como o mote reflexivo
do capítulo II Acompanhamento social, capacitação e responsabilização.
A “subjetivação” da intervenção social?
(iii) A análise multidimensional e concetual dos desafios da Gestão Social,
quer na sua perspetiva funcional e estrutural, quer na observância da revalorização da Gestão Social como fruto dos movimentos contraditórios dos
projetos sociais, isto é, no seio da mediação entre o desenvolvimento do
capital e o desenvolvimento da Cidadania, é o tema de análise do capítulo III
da 1ª Parte Desafios da Gestão Social no Serviço Social
A segunda parte do livro designada como “Contextos e Práticas de Serviço
Social” espelha contrastes da profissão não só em diferentes contextos territoriais, mas igualmente, na sua perspetiva ideológica e simbólica, recorrendo,
para o efeito, a contributos internacionais de profissionais. Em Intervenção
Social na política de Assistência Social Brasileira procura-se dar conta das
questões relacionadas com a prática profissional ao nível do Sistema de Segurança Social brasileiro, no âmbito dos novos desafios e expressões da questão
social relacionados com desigualdade social, num contexto geossociopolítico
de concentração da riqueza em contraste com franjas sociais que vivenciam
situações de desemprego, de pobreza, de insegurança e de não respeito pelos
direitos sociais adquiridos. Estes contrastes, também vivenciados atualmente
em Portugal, revelam a rutura da herança ideológica e histórica da cultura dos
sistemas de Proteção Social para os colocar no cerne das tensões das relações
sociais e das suas implicações nos movimentos de cidadania.
O capítulo “Indagación Apreciativa, Una arquitetura presente a lo largo de
la historia del trabajo social” discute um modelo de investigação e ação em
Serviço Social centrado em abordagens de caráter construcionista, enfatizando a importância da subjetividade, do contexto e da relação no processo de
intervenção social. Demonstra, igualmente, que, apesar de “revisitado”, este
modelo sempre esteve enraizado nos processos de construção histórica do
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Social, que inclui as seguintes etapas: apoiar as potencialidades dos excluídos,
apoiar as potencialidades do meio (a carta partenarial), construir a utilidade
50

social contra a exclusão e fazer a avaliação com todos os atores envolvidos.
Marie-France Freynet (1996) estabelece um conjunto de modelos de mediação para o Trabalho Social a partir da análise de práticas a nível da interação
que se estabelece entre a pessoa e o meio. A cada tipo de interação a autora
associa uma conceção de intervenção social bem como a descrição dos objetivos
e dos métodos de intervenção. Estabelece deste modo quatro abordagens:
1 – A Abordagem Analógica – que coloca o trabalhador social numa situação
de exterioridade em relação ao problema colocado pelo utente, competindo-lhe
avaliar a situação e proceder á atribuição de recursos existentes, de forma pontual. Segundo esta abordagem o profissional é um executante de orientações
pré-definidas, sendo condição de sucesso a análise do problema (elementos
estáveis da personalidade e do meio), o conhecimento dos recursos existentes
e a conexão e reavaliação periódica. Em consequência deste tipo de mediação
surge a dependência e a estigmatização do utente. A mediação exerce-se junto
do polo institucional.
2 – A Abordagem Relacional – que se baseia num processo de interação
simples entre a pessoa e o meio. O trabalhador social é um especialista da
relação, mas mantém uma posição de exterioridade em relação ao problema,
apesar de tentar manter-se equidistante do polo institucional e do polo pessoal.
O utente é considerado uma pessoa em relação e o trabalhador social facilita
e regula as trocas. Este tipo de mediação desenvolve a capacidade relacional
dos sujeitos consigo próprios e com os outros. Para implementar esta abordagem é necessário que o profissional conheça as suas capacidades de interação
e de influência, possua a capacidade de proceder ao diagnóstico da situação
e consequente capacidade de negociação e intervenção através da entrevista
de ajuda. A abordagem relacional permite identificar as variáveis relacionais
mais significativas para o sujeito e para a superação da situação-problema.
3 – A Abordagem Orgânica – permite captar os processos de interação recíproca que são complexos, permanentes e situados no tempo. O trabalhador
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social apoia-se na análise sistémica e intervem a nível grupal, através de um
processo de animação. A sua mediação apoia o desenvolvimento de laços
sociais e a construção de projetos. Segundo esta abordagem o utente é um
ser que se projeta no futuro, que possui capacidades para progredir na construção e implementação do seu projeto de vida. O trabalhador social avalia
essa capacidade, facilita a formação e a organização coletiva. Este trabalho
viabiliza a identificação das interações existentes entre a pessoa e o meio
ambiente numa dimensão temporal de presente e futuro.
4 – A Abordagem Transacional – que integra processos de exploração
temporal da potencialidades e limites. Sensível aos movimentos contextuais
globais, ela é complacente com a ambiguidade daí resultante, permitindo descobrir o imprevisto, torná-lo criativo em termos de espaços e meios de vida
específicos. O princípio da não determinação dos fenómenos permite o
desenvolvimento de uma capacidade de leitura global, de ação criativa, e
consequentemente de mudança. O trabalhador social abandona a sua posição
de exterioridade em relação aos problemas, ele adota uma postura implicada,
apoiada nas capacidades dos atores, que possibilita a mobilização de sinergias e o trabalho de projeto. Segundo esta abordagem, o profissional através
desta mediação favorece a tomada de consciência, permite a auto-organização
para uma ação de nível socioeconómicopolítico e impulsiona o exercício da
cidadania. Reconhece que o utente está consciente das relações sociais que
mantém, suas potencialidades e limites, e procede com ele a uma análise
multirreferencial potenciadora da emergência do novo e com ele a mudança.
Dominique Bondu (1998) considera que a prática de mediação social tem
por finalidade a reconstrução de uma dinâmica individual e coletiva, necessária ao processo de procura social. Através da mediação os sujeitos adquirem
a possibilidade de se reprojectarem no tempo e no espaço, dando corpo aos
respetivos projetos de vida. “O trabalho de mediação social consiste em transformar as lógicas tradicionais dos atores do campo social, designadamente
as conceções dominantes de inserção” (Ibidem, p. 98). Tal exige o estabelecimento de uma relação de companheirismo entre o interventor e os sujeitos,
para além de uma atitude de escuta e de plena disponibilidade, uma escuta
que não seja seletiva nem orientada por parâmetros da ação institucionalizada.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

51

O domínio da mediação em Serviço Social está em construção, numa relação
quotidiana entre procura e oferta, contexto socioinstitucional e competências
52

profissionais.
O contributo destas autoras neste domínio é relevante mas não permite
captar o caráter dinâmico da mediação dos trabalhadores sociais. E isto por
três motivos: Em primeiro lugar, trata da mediação em Trabalho Social com
a polissemia que o termo inclui: não se distinguem diferenças entre os vários profissionais incluídos no grupo. A nomenclatura de trabalhador social
abrange uma ampla diversidade de profissionais e a
“L’autodésignation comme travailleur social, la quête d’un statut et donc d’une
légitimité sont fréquentes là où ne sont pas nettement définis les postes de
travail, les intitulés de métiers, la rélation entre postes de travail et titres
scolaires, c’est-à-dire dans les zones où apparaissent de nouvelles catégories
de travailleurs sociaux ou qui sont investies depuis peu par des travailleurs
sociaux” (Ion e Tricart, 1998, p. 23)

Isto torna a questão ainda mais complexa. Todas as práticas poderão
ser entendidas como mediações? As diferentes abordagens identificadas por
Freynet (1996) estão presentes em toda e qualquer prática de qualquer trabalhador social? Em segundo lugar, apesar de serem consideradas as questões
metodológicas e os objetivos de cada abordagem, cada uma delas surge
dissociada da outra e a diversidade dos seus elementos constituintes a nível
metodológico é pouco explorada. Por exemplo, a abordagem analógica exclui a entrevista de ajuda? Em terceiro lugar, não mostra como as diferentes
abordagens se corporizam na prática dos trabalhadores sociais. Como se
articulam as diferentes mediações? Elas são sequenciais? Estão articuladas?
Ou cada uma corresponde a um determinado perfil de trabalhador social?
Qualquer das propostas enunciadas apresentam limitações que advêm do seu
objeto de incidência e da não ponderação dos fatores intrínsecos e extrínsecos que intervêm na complexidade da mediação. A elaboração de modelos
não constitui uma meta em si, ela é um degrau no processo de construção
do conhecimento que nos permite proceder a análises diferenciadas de uma
mesma realidade.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

2.2.3 – Mediação Social = uma conceção holística e integrada de intervenção social, um modelo refundador da identidade profissional

Enquanto modelo de intervenção social, a mediação social profissional
implica um conjunto de ações que lhe dão visibilidade e que se forem consideradas de forma singular, independentes e descontextualizadas constituem
constantes na diversidade de práticas profissionais no domínio social. O estudo
realizado entre 1997 e 2000 (Almeida, 2001) afirma o valor do contexto na
construção da ação mediadora e confirma a mediação como uma conceção identitária do Serviço Social e como um modelo de intervenção social.
Como salienta Marc-Henry Soulet, no prefácio da obra da autora “Este aspeto da intervenção social tornou-se um dos vetores atuais da legitimação
do trabalho social, após períodos mais sombrios de controlo social e os mais
(demasiado) cor de rosa da mudança social como modo de representação
dos seus objetivos”.
O Serviço Social instituiu-se como uma prática profissional de controle
e de regulação social, mas tem vindo a afirmar-se tanto em contextos de
normalização e integração social, como de luta pela liberdade dos Homens
e pela valorização da cidadania, assumindo diferentes perspetivas consoante
as características do “locus” interventivo (a nível micro, meso e macro) e o
perfil socioprofissional do Assistente Social. A sua posição intermediária nos
mecanismos de proteção social tem sido estruturante do seu saber, fazer e
ser profissional. Este é um dos motivos porque não se pode falar de Serviço
Social sem lhe associar uma função mediadora cujo sentido é necessário
explicitar, constituindo um dos desafios a nível conceptual.
“A diversidade de práticas permitiu a identificação de perfis de mediação
cujo estudo constitui uma fonte de reflexão sobre a homogeneidade versus
heterogeneidade de procedimentos operativos: esta permite-nos captar uma
espécie de modus vivendi profissional e os traços uniformes identificadores de
intervenções diferenciadas que estão presentes nas práticas quotidianas.
A análise transversal da heterogeneidade no concreto assegura a construção de
modelos operativos de mediação profissional e a compreensão da diversidade
de sentidos atribuídos a essa prática” (Almeida, 2001, p. 17).
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A figura 9 resume a mediação social como uma conceção global de ação
e modelo de intervenção, como um produto construído na interação e como
54

um processo de intervenção, onde se destacam modalidades de ação transversais, orientações estratégicas da ação e competências mobilizadas, em
contextos de intervenção diversificados diversificados do setor público e do
terceiro setor em domínios como a saúde, educação, segurança social, poder
local, ação comunitária, reabilitação e trabalho-emprego, num total de 27
campos e 54 assistentes sociais.
A Mediação em Serviço Social configura-se através de Modalidades de ação
– Processos de Intervenção (Prestação de informação, Advocacy, Formação
de Competências, Gestão e Administração de Recursos, Encaminhamento
Social, Acompanhamento Psicosocial) Estratégias de Intervenção – Orientações meios-fins (Relacionais ou de abordagem, Enquadramento social,
Empowerment, Contratualização) e Competências Profissionais (Comunicação, Estudo, Análise, Argumentação, Negociação, Trabalho em Equipa,
Intervenção em rede, Planificação, Avaliação).

MODALIDADES
DE AÇÃO
Prestação de informação
Advocacy
Formação de
Competências
Gestão e Administração
de Recursos
Encaminhamento Social
Acompanhamento
Psicosocial

CONTEXTOS DE
INTERVENÇÃO

MEDIAÇÃO
SOCIAL

ESTRATÉGIAS
Relacionais ou de
abordagem
Enquadramento
social
Empowerment
Contratualização

COMPETÊNCIAS
Comunicação
Estudo
Análise
Argumentação
Negociação
Trabalho em Equipa
Intervenção em rede
Planificação
Avaliação

Fig. 9 – Mediação Social: conceção global de ação e modelo de intervenção
Elaborado pela autora (2012)
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A Mediação em Serviço Social configura-se através de Modalidades de
ação – Processos de Intervenção (Prestação de informação, Advocacy,
Formação de Competências, Gestão e Administração de Recursos, Encaminhamento Social, Acompanhamento Psicosocial) Estratégias de Intervenção
– Orientações meios-fins (Relacionais ou de abordagem, Enquadramento social, Empowerment, Contratualização) e Competências Profissionais
(Comunicação, Estudo, Análise, Argumentação, Negociação, Trabalho em
Equipa, Intervenção em rede, Planificação, Avaliação).
Cada um destes aspetos integra conhecimentos teóricos, práticos e valores
indissociáveis. Por isso mediar não é para quem quer, mas para quem possui conhecimentos na área e tem sensibilidade social que lhe permita gerir
os conhecimentos como recursos adequados à complexidade dos contextos
interventivos: 1) a nível micro (indivíduo, família, tipo de procura e redes de
apoio); 2) a nível meso (sistemas e serviços disponíveis, satkeholders, dinâmicas relacionais na articulação de recursos) e 3) a nível macro (Legislação,
políticas sociais gerais e territorializadas).

Conclusão
Ser Gestor de Caso em Mediação Social – Ser Mediador Social em Gestão de
Caso: desafios e complementaridades na especificidade do Serviço Social

Como refere Reinaldo Pontes (1995) o Assistente Social não é nem uma
mediação nem um mediador, ele é um articulador de mediações, no quotidiano daqueles que procuram os seus serviços. Partindo das determinações
da vida quotidiana definidas por Lukács (1979), a heterogeneidade permite
compreender o “modus vivendi” da população que utiliza os serviços e a imediaticidade promove o recurso aos comportamentos objetivos, padronizados
e automatizados, impondo respostas que raramente ultrapassam o aparente.
Se o Assistente Social atua ao nível do quotidiano dos grupos excluídos e se
a sua mediação permite ultrapassar essa situação, então ele não é um mero
mediador, ele é um agente que trabalha com e nas mediações.
Consideradas as unidades de intervenção do Serviço Social o indivíduo,
grupo, comunidade, serviços e políticas sociais (Falcão, 1979) e ainda o “locus”
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institucional da profissão, isto é o contexto institucional do exercício profissional (Karsh, 1989; Weisshaupt, 1988), o Assistente social é um mediador
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com características especiais. Independente do modelo teórico subjacente à
sua prática, ele é um mediador que potencia mediações devido à sua posição
intermediária nos equipamentos em que se encontra a exercer funções, às
competências que lhe estão legalmente e formalmente atribuídas, à autoridade
que lhe é reconhecida e às características do projeto profissional.
• A sua posição intermediária nos equipamentos e na aplicação das medidas de política social a nível local: o Assistente social ocupa um lugar de
reserva institucional no confronto com os problemas que advêm da forma
como a o sistema macro está organizado e da forma como articula as lógicas individuais e coletivas, nas dimensões económicas, políticas, sociais,
culturais e ambientais, da aplicação das normas ou das insuficiências institucionais e dos sistemas (indivíduo, família e comunidade). Regra geral, este
profissional faz parte do circuito de “interface” da instituição com o meio
e com os seus utentes: acolhe e o atende a pessoa e em face daquilo que
observa, interpreta as informações disponíveis e o posicionamento do utente
face ao problema e traduz o pedido numa forma acessível à instituição e enquadrável nos mecanismos de resposta existentes; Dá seguimento à situação,
definindo um plano prévio de intervenção que pode passar pela via assistencial, mas sempre por uma ação a nível relacional. O seu posicionamento
intermediário, entre o sistema transformador de recursos e os utilizadores
dos serviços (Gaulejac, Bonetti et Fraisse, 1989) ganha visibilidade na análise dos organogramas institucionais. Neste circuito este profissional não
é um mero intermediário, é um interlocutor qualificado para identificar as
necessidades e os recursos disponíveis ou a acionar para dar uma resposta
adequada à situação identificada.
• As competências traduzem práticas quotidianas definidas a partir da imagem que cada profissional produz sobre o seu desempenho profissional face
às procuras e solicitações que lhe são formuladas. A definição de competências e funções faz-se por transposição dessa imagem para outras realidades
de trabalho e é influenciada pelas características da ação a empreender, pela
representação que as chefias têm das necessidades da população e da capacidade de resposta do sistema, bem como do saber fazer e compreender que
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é reconhecido ao profissional. Ora uma das competências profissionais do
Serviço Social é a capacidade de escuta e de diálogo implícita à função de
apoio e acompanhamento psicossocial que é transversal a todas as práticas,
em qualquer campo de intervenção. Neste contexto, o Assistente Social é o
mediador que faz a gestão tanto do que é objetivo e observável como das
expectativas dos utentes, no quadro de um processo que conduz à construção de respostas ajustadas à situações de vida, necessidades e problemas
vivenciados pelos mesmos.
• O papel do Assistente Social é o de criar condições para que a relação se
estabeleça ou restabeleça entre as pessoas e entre estas e a sociedade. Fá-lo,
criando espaços de troca de informação, fornecendo ou acedendo a nova
informação, atribuíndo recursos, providenciando serviços, encaminhando,
mobilizando parcerias. E fá-lo de forma formal e informal, mas é sobretudo
no quadro institucional e na articulação com os indivíduos, as famílias, as
redes de apoio, os stakeholders na comunidade, que exerce essa função.
Por isso ele é um mediador institucional e profissional: institucional tendo
em consideração o “locus” de partida da sua intervenção e o espaço de
fronteira que ocupa entre a administração e os utentes, e profissional perlo
perfil que lhe é reconhecido de intermediação na relação entre os indivíduos e entre estes e as instituições, sempre que ocorram conflitos de interesse
ou dificuldades no acesso, através da ação direta ou da Advocacia Social
(Social Advocacy).
Bernard Goudet (1989) atribui aos trabalhadores sociais a posição de
“marginais secantes”, situados à margem do sistema decisório. Para este
autor, o desenvolvimento do exercício profissional processa-se na interseção
do campo das condições e das práticas de vida quotidiana das populações
com o campo de orientações de ação a desenvolver, seja ela compensadora
ou corretora. “Os trabalhadores sociais encontram-se na interseção do campo das instituições mandatadas para a realização das orientações da ação
social e do campo da tecnicidade profissional mobilizada do ponto de vista
instrumental para a ação concreta” (1989, p. 34). Assumem deste modo, um
lugar de “semiexterioridade”, um papel de “passador de fronteira”, como
refere Henri Desroches (1974). Porém, como mediador os Assistentes Sociais
são agentes de mediações, um “linking agent”, como refere Lambert Maguire
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(1989, apud Sanicola, 1994, p. 52), dado que o seu papel consiste em assegurar a relação entre o cliente e os sistemas de ajuda. O Assistente Social é
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um elemento “mobilizador e coordenador de recursos informais da comunidade”, ele assume um papel de elo de ligação que propicia a emergência de
mediadores cidadãos, no quadro de associações, ou pela implicação de “mediadores desconhecidos” (Six, 1990) cujas funções se exercem no quotidiano
das famílias e das populações.
• A nível operativo a sua ação é “centrada no outro”, muitas vezes com
um registo diplomático de imparcialidade. Dependendo do grau de autonomia
dos sujeitos e dos contextos normativos e organizacionais da intervenção,
e do ponto de vista dos princípios norteadores da sua ação profissional, a
Assistente Social raramente substitui o utente, competindo-lhe criar condições
para que seja o utente a definir claramente a sua posição no processo de solução do problema, ocupando uma posição de retaguarda, reconhecendo que a
sua intervenção constitui uma variável a considerar no processo de mudança
esperada, mas não requer para si um papel preponderante. Ele age de forma
indireta, informando, confrontando os sujeitos com as situações de vida e com
as posições de cada uma das partes, em caso de conflitos, criando espaço para
a emergência do novo. No decurso da sua intervenção espera-se que ocorra
um salto qualitativo na relação entre as partes envolvidas (entre membros da
família, entre vizinhos, entre utente e organização, entre organizações e entre
organizações – utentes e comunidade) e, em consequência disso, no processo
de transformação da situação inicial. A troca de pontos de vista, o conhecimento dos recursos, a análise dos aspetos positivos e negativos das suas posições
por referência aos objetivos pretendidos, permite promover mudanças pela via
da interação. Apenas o processo interativo dos diferentes elementos na ação
(as partes entre si e com o interlocutor / mediador) centrado na pessoa e nas
oportunidades e nas forças permite a prevenção de conflitos ou comportamentos marginais, a promoção de atitudes positivas face à situação e à mudança,
e a procura de uma saída que, não sendo aquela que o utente preconizava
ou solicitava na fase inicial, acaba por traduzir-se nos termos do acordo e do
compromisso estabelecido em plena liberdade de opção.
Isso constitui “missão impossível”, dirão algumas pessoas, “difícil…”,
dirão outras, “missão exigente em recursos humanos, materiais e temporais”
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metodológica onde, obviamente, a componente ideológica e o posicionamento político terão que acompanhar este novo projeto profissional. Pensamos
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que a teoria do trabalho social se encontra em permanente mudança, sendo
produto do contexto em que surge, mas também catalisadora de mudança
com poder de influenciar o contexto e as estruturas sociais (Payne, 2000).
O pensamento social do Serviço Social é, nesta visão, o produto da compreensão dos seus agentes, que vive na dialética permanente entre a teoria e a
prática, bem como na relação que se estabelece na mesma, possuindo uma
componente reflexiva que atende às exigências e às responsabilidades, num
quadro de valores éticos (com) partilhados pela constante mutabilidade do
contexto social envolvente.
Parton (2000: 40) defende a compreensão dos novos paradigmas emergentes no Serviço Social, em particular, e, nas Ciências Humanas e Sociais,
em geral, que poderão permitir uma abordagem pragmática, metodológica
e teórica da prática profissional do Serviço Social, distinguindo esta nova
abordagem das práticas a que designa por “tradicionais”. Esta distinção
encontra-se sistematizada na figura 10.
Abordagens Tradicionais
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Diálogos para explanação
Procura da função do Problema
Procura das causas
Focalização na história
Definição de diagnóstico,
categorização e caracterização;
Encorajamento da definição da
situação-problema ou de patologia;
Definição e compreensão dos
“insights” e compreensão;
Procura de culpas
Atribuições de características de
personalidade;
O Técnico acredita que o cliente tem
dificuldade em cooperar;
O técnico é especializado, o cliente
é não especializado.

Novas abordagens
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Diálogos cooperativos
Aceitar e validar as experiências pessoais;
Técnico e cliente são parceiros no processo
Diálogos para a mudança e para a diferença;
Assumir a Mudança
Procurar exceções e acontecimentos únicos
Procurar competências e presumir habilidades
Procurar competências noutros contextos
Definir objetivos e resultados
Definir responsabilidades
Apoiar movimentos de responsabilidade do
sujeito
* Focar naquilo que o utente pode fazer para
resolver o problema
* Introduzir novas possibilidades e novas
perspetivas da mesma história

Figura 10 – Distinção entre abordagens tradicionais e novas
abordagens da prática e metodologia profissional do Serviço Social
Fonte: Parton, 2000, p. 53
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Os argumentos de Parton (2000) assemelham-se ao posicionamento crítico
de Fook (1993) sobre a construção de um novo projeto para o Serviço Social
que deve ser perspetivado em torno de três elementos: o aspeto formativo (a
formação em Serviço Social); o aspeto relacionado com a aplicação prática dos
conhecimentos adquiridos em contexto formativo (que aliam o aspeto formativo
à prática profissional, num processo de retroalimentação) e, por último as estratégias metodológicas de intervenção profissional (que permitem a construção
do conhecimento através do processo reflexivo do profissional numa avaliação
da sua prática, transformando-a em produtos teóricos e em produtos políticos).
Em suma e na senda de Fook (2002) o conhecimento empírico em Serviço
Social é necessário para a compreensão da forma como as estruturas sociais
regulam a vida individual. Os processos de autorreflexão, dos profissionais
de Serviço Social, são essenciais no sentido em que refletem sobre a forma
como as estruturas dominantes e as relações sociais estão envolvidas no
quotidiano de cada sujeito. A comunicação e o diálogo permitem a inclusão
de várias perspetivas no trabalho de inclusão social. Desta forma, o Serviço
Social moderno e crítico compreende os processos de inter relação das estruturas/contextos; dos diálogos diferenciados e dos processos de inclusão, bem
como aos diferentes sentidos que estas relações podem obter para o sujeito
e para o processo de intervenção social: a mudança e a transformação social
– propósito essencial dos mecanismos de Gestão Social.
Estes constituintes apontam a práxis da gestão social, enquanto mediação
para a cidadania e como campo de conhecimento interdisciplinar. Campo de
intervenção profícuo para um novo projeto de prática profissional do Serviço
Social constituído por um conjunto de referenciais e compromissos “ético-políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos” (Maia, 2005: 16) tendo
como finalidade a construção de um novo contrato social capaz de responder
aos problemas sociais atuais onde a gestão social se revela como um novo
desafio teórico e metodológico de intervenção social.

Conclusão

O cenário atual de crise económica, financeira, política e social, enquadrado num mundo globalizado em que o sistema capitalista demonstra as
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suas fragilidades, traduzem-se na privatização do setor público (ou na delegação de serviços ao setor privado), levou, entre outras mudanças a uma
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diminuição do bem-estar social (desemprego, trabalho precário, perda do
poder de compra, entre outros). A crise social e económica atual reflete-se no
aparecimento de novas formas de pobreza e a procura de novas sustentabilidades para as organizações sociais com retração intervencionista do Estado.
Perante isto, pensar em formas alternativas de desenvolvimento sustentável,
torna-se uma das preocupações fundamentais e urgentes dos nossos tempos.
A gestão social concetualizada quer como um desenvolvimento de práticas
de caráter mais gestionário e de infraestrutura, quer como um novo campo
de atuação do Serviço Social, implica pensá-la criticamente nos seguintes
quadrantes em relação aos desafios à prática e ao pensamento do Profissional
de Serviço Social:
O primeiro quadrante relacionado com a dimensão das Politicas Públicas,
nomeadamente ao nível da rutura da universalidade dos direitos adquiridos,
na dissolução de continuidade de prestação de serviços de ação social e ainda
ao nível de serviços de ação social de caráter privado não universais.
O segundo quadrante relaciona-se com a dimensão do pensamento Social
onde o pensamento neo-liberal traduzido nas politicas públicas em cima
descritas prolifera e tende a ser acompanhado por uma racionalização da
instabilidade e imprevisibilidade do mundo atual com o reforço da subjetividade e do intuitivo em prol de investigações sociais sólidas e com um
carácter reformador (apanágio do Serviço Social).
O terceiro quadrante relaciona-se com a conceção da Cidadania ativa capaz
de lidar com os contextos sociais adversos na atual conjuntura económica e
social. A fragilidade do cidadão é igualmente a fragilidade do Serviço Social.
Nesta perspetiva, as dimensões da Gestão Social, aliando os valores individuais aos valores do coletivo exigem ao assistente social fundamentos
teóricos e metodológicos fortes, assentes em modelos de organização da prática profissional numa perspetiva reformadora da intervenção social. Exige,
desta forma pensar na gestão social como um projeto profissional que alia as
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condições societárias às exigências técnico-operativas. Isto é, competências
para propor, orientar e trabalhar em prol da mudança social, o que implica
ir, muito além das rotinas profissionais e de instrumentos metodológicos
padronizados, contribuindo para a edificação da justiça social e a diminuição
da precariedade e do desânimo social, nacionalmente instalado. Este movimento compreende um entendimento analítico e reflexivo das novas teorias
sociais, bem como a conceção da gestão social como uma nova forma de
intervenção social.
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C a p í t u l o IV
I n t e rv e n ç ão S o c i a l n a P o l í t i c a
d e A ss i s t ê n c i a S o c i a l B r a s i l e i r a

Introdução

Este artigo tem o objetivo de discutir a ação do Serviço Social no âmbito
da seguridade social, em particular na Política de Assistência Social, procurando articular a temática com as novas demandas postas à profissão. Tais
demandas configuram-se como expressões da questão social, materializadas
nas desigualdades sociais, entendidas como consequência da concentração
da riqueza socialmente produzida e vivenciada por parcelas da população,
no desemprego, pobreza, fome, insegurança alimentar, violação de direitos,
analfabetismo, entre outros.
A questão social é reconhecida pela profissão de serviço social depois das
diretrizes curriculares de 1996, como objeto de intervenção. Responder às
suas múltiplas expressões na perspetiva de garantia de direitos sociais exige
dos profissionais uma análise crítica das dimensões económicas, políticas
e sociais. Somente a partir da apreensão da realidade, é possível o planeamento e a proposição de estratégias de intervenções que visem responder às
exigências colocadas à profissão.
No Brasil é, sobretudo, com a redemocratização do país e a aprovação da
constituição vigente atualmente, que se inaugura a garantia de direitos sociais
como direito de todos e dever do Estado. Esse marco, fruto das lutas sociais,
desencadeou a estruturação da proteção social brasileira, constituindo a seguridade social sob o tripé da Previdência Social, Saúde e Assistência Social.
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A previdência social enquanto política contributiva, normatiza a proteção
social aos trabalhadores que a ela se filiam, seja por contrato formal de traba106

lho ou por contribuição individual. Entre os direitos garantidos, os segurados
têm acesso: a auxílios: acidente, doença e reclusão; a aposentadorias: por
invalidez, por idade, por tempo de contribuição, e especial (segurado que
tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física);
a pensão: por morte; a salários: maternidade e família.
A saúde e a assistência social são políticas não contributivas e dever do Estado.
A saúde é direito de todos, e a sua materialização está ancorada na criação no Sistema Único de Saúde – SUS. Enquanto a assistência social é destinada a quem dela
necessitar e concretiza-se através do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
O Benefício mais expressivo da Assistência Social é o da Prestação Continuada, preconizada na Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social. Esse benefício (com valor
de um salário mínimo de R$ 45, 00 em 26 de outubro de 2011) é garantido
aos idosos com 65 anos ou mais, e às pessoas deficientes incapazes para a
vida independente que não tenham como garantir o sustento próprio ou
tê-lo garantido por sua família. A renda familiar per capita para acesso ao
benefício deve ser menor que 1/4 do salário mínimo vigente.
A estruturação da seguridade social no Brasil proporcionou a ampliação
do campo de atuação para assistentes sociais. A saúde, por exemplo, é o
maior empregador de assistentes sociais. No campo da assistência social cada
serviço ofertado à população no âmbito do SUAS, tem a obrigatoriedade de
ter um assistente social no seu quadro, por exemplo, no Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS.
Na previdência social, ampliou-se o quantitativo de postos de trabalho,
após a Portaria Conjunta MDS/INSS Nº 01 de 29 de maio de 2009 que
instituiu, entre outros procedimentos, a avaliação social. Para os requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) é obrigatória a
avaliação social realizada por um (uma) assistente social.13

13 O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS operacionaliza a previdência social brasileira.
Possui estrutura de funcionamento em quase todos os municípios do país. Por esse motivo o
BPC que é um benefício não contributivo e da assistência social são analisados pelos peritos e
assistentes sociais do INSS.
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