ESCAPARATE
Destaque de Publica~6es de Servi~o Social,
Polfticas Sociais e Ciencias Sociais em geral

TEORIA E METODOLOGIA EM SERVI<;O SOCIAL

The Blackwell Encyclopaedia of Social Work
Martins Davies (Ed.) (2000)
Blackwell Plubishers,
ISBN 0-631-21451-8

Publicado em 2000, esta esem duvida uma obra de referencia em Servi~o Social.
Integrando 400 t6picos relevantes para a pnitica do Servi~o Social, cobrindo uma
ampla multiplicidade de campos de interven~ao em Servi~o Social apoiada quer uma
abordagem multidisciplinar, com destaque para as areas da ciencia polftica, psicologia, polftica social e sociologia, quer numa diversidade de perspectivas te6ricas que
atravessam o Servi~o Social hoje.
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100 anos de Servi~o Social
Helena Mouro e Dulce Simoes (coords.) (200 1)
Editora Quarteto, Colecyao I..S.M.T. Serviyo Social,
ISBN 972-8535-65-1

Publicado pela efemeride dos I 00 do Serv i~o Social como profissao esta obra
constitui uma rica contribuiyao para revisitar a historia da profissao de serviyo social
e reflectir sobre importantes questoes que hoje se lhe colocam. Como assinalam as
editoras da obra, que conta com a colaborayao de urn leque alargado de contribuiy5es, sem que, formalmente, a obra esteja subdividida pode-se, no en tanto, considerar a existencia das seguintes partes: uma correspondente a amllise de percurso socio-institucional e de uma realidade historica precisa; outra em que se valorizam as
recriay5es academicas e profissionais e, uma ultima sobretudo virada para as questoes do seu espayo e lugar no futuro.
Em termos concretos podemos, por assim dizer, que existe urn primeiro momento
da obra essencialmente destinado ao seu patrimonio genetico muito ligado as origens e evoluyao da profissao. Trata-se de sublinhar as condiy5es em que se
institucionalizou e se construiu o Serviyo Social, enquanto profissao. 0 seu estilo
propedeutico pretende desenvolver nao so urn raciocfnio sobre a funyao eo desempenho do Serviyo Social ao longo da sua evoluyao mas, tambem, configurar as balizas
ideo]ogicas e teoricas que levam a sua heterogeinizayaO ao longo dos tempos.
Num segundo momento a enfase e colocada nas questoes relativas ao confronto
do Serviyo Social consigo mesmo, com as outras ciencias sociais e com a propria
sociedade. Os problemas da sua legitimidade, fazem com que ele pr6ptio se perspective
e perspective a forma como se integra na actualidade, como gere os seus
protagonismos profissionais e como instrumentaliza as suas acy5es. Pretende-se,
assim, conduzir o lei tor para uma interacyao com as realidades concretas e como
problema da sua refundayao no proprio social. Ainda que com uma dimensao mais
reflexiva, nao deixa, contudo, de acentuar o papel do Servivo Social enquanto actor
num sistema em que e foryoso cultivar uma atitude critica e madura perante as
distory5es dos recursos.
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Finalmente, num terceiro momento epromovida uma discussao sobre a responsabilidade do Servi~o Social perante os problemas da globaliza~ao, das novas tecnologias
e das actuais posturas profissionais- nao pretende, contudo, criar atitudes conectivas
em termos profissionais, mas antes fomentar o crescimento institucional e s6cioprofissional. 0 prop6sito econtribuir para que a profissao nao se torne an6mica,
numa sociedade onde as hemorragias sociais fazem sangrar as pr6prias vontades
sociais e profissionais.

Teoria do Trabalho Social Moderno
Malcolm Payne (2002)
Editora Quarteto, Colec~ao I..S.M.T. Servi~o Social,
ISBN 972-8717 46-6

A obra Teoria do Trabalho Social Moderno oferece uma revi sao exaustiva e
ponderada dos principais nucleos de teorias no ambito do trabalho social, as ideias
onde radicam, os debates a que deram origem e as vantagens e problemas da sua
implementa~ao na pratica.
Teo ria Mode rna do Trabalho Social mostra como en tender a constru~ao de teorias dentro do contexto moderno da pnltica do trabalho social e fornece formas pnlticas de os trabalhadores criticarem, analisarem e desenvolverem perspectivas te6ricas que vao ao encontro das necessidades reais da pnltica em diferentes regioes.

Esta nova edi~ao inclui actualiza~ao substancial ao Iongo de todo o trabalho e
ainda dois capftulos completamente novos que discutem o desenvolvimento social e
comunitario e as teorias anti-opressivas e anti-discriminat6rias. Nesta edi~ao encontra-se mais material sobre trabalho com grupos, trabalho residencial e trabalho comunitalio. Urna maior referencia aliteratura mundial sobre trabalho social fortalece ainda
mais a valia da obra, permitindo aos estudantes e interventores aproveitar ideias de
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diferentes pafses e culturas. Acima de tudo, a qualidade maior de Teo ria Mode rna do
Trabalho Social e a sua analise crftica clara, concisa mas detalhada das principais
perspectivas te6ricas utilizadas na pratica do trabalho social.

•

Conceptions et Pratiques de Ia Mediation Sociale - les
modeies de mediation dans le quotidien profissional des
assistants sociaux
Helena Neves de Almeida (200 1)
Instituto Bissaya Barreto,
ISBN 972-95935-8-2

Assiste-se hoje aexpansao das praticas de media9aO social e aprolifera9aO dos
mediadores. Os perfis profissionais sao diversificados, estabelecendo uma resposta
criativa aos conflitos que ocorrem nas rela96es interpessoais ou que emergem das
mudan9as sociais, nomeadamente da institucionaliza9ao das rela96es sociais, a transforma9ao da composi9ao e das fun96es da famflia, a globaliza9ao da economia, a
expansao da sociedade de informa9ao e a crise do Estado-Providencia. Em toda esta
problematica colocam-se claramente quest6es de legitimidade e de especificidade
profissional que se torna necessaria aprofundar. E esse o prop6sito do presente
trabalho.
Como se sustenta neste trabalho, o servi9o social e institufdo como uma pratica
profissional de controle e regula9ao social, mas que se afirma tambem nos contextos
de luta pela liberdade dos Homens e para a valoriza9ao da cidadania. A posi9ao
intermediaria dos assistentes sociais nos mecanismos de protec9ao social e
estruturaste ao nfvel do saber, do saber-fazer e do saber-ser profissional. Epor isso
que nao se pode falar de servi9o social sem o associar ume fun9ao mediadora de que
importa explicar o sentidoe que constitui actualmente urn desafio de conceptualiza9ao.

Intervenyao Social, 22, 2000

-

Escaparate

POLiTICA SOCIAL

l>ntre o li:stado
e o Mercado

Entre o estado eo Mercado -As fragilidade das
instituil;oes de protec~ao social em Portugal
Pedro Hespanha et al. (2000)
Quarteto Editora
ISBN 972-853540-6

A crise dos sistemas de proteq:ao social tern dado lugar, em toda a parte, a urn
debate aceso acerca do papel do Estado e da sociedade na garantia de proteq:ao
social. Com base na experiencia de cidadaos que recorrem a uma ajuda institucional
para enfrentarem problemas sociais, e cruzando essa experiencia com as perspectivas
dos diferentes actores que participam no sistema de protecc;ao social, os autores
analisam os trunfos e as debilidades das instituic;oes de solidariedade em Portugal e
discutem a sua contribuic;ao para urn futuro sistema renovado de bem-estar.

:'EQ --·-Risco social e incerteza

Risco social e incerteza - pode o estado Social recuar mais?
Pedro Hespanha Grac;a Carapinheira (orgs.). (2002)
Quarteto Editora, ISBN 972-36-0571 -6

Este volume trata dos efeitos da globalizac;ao no bem-estar social e inclui basicamente tres areas tematicas: a do agravamento do risco social associ ado a urn aumento
da pobreza e das desigualdades sociais, ada tendencial convergencia das polfticas
sociais destinadas a combater esses problemas e ada organizac;ao de respostas a
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nfvellocal. Ao Iongo dos seus oito capftulos apresentam-se os resultados de estudos que permitem explorar as interdependencias entre os diferentes nfveis (global,
nacional, regional e local) de especificac;ao dos problemas sociais e das suas respostas e, ao mesmo tempo, distinguir e comparar esses problemas e essas respostas em
domfnios sociais particulares, como o emprego, a satide, a seguranc;a social e a assistencia social. Se uns partem da realidade local, das praticas e das experiencias dos
cidadaos para detectarem af os efeitos dos processos globais, outros, pelo contnirio,
pattern dos processos e fen6menos globais, para analisaram a sua genese e o seu
desenvolvimento atraves das diferentes escalas de acc;ao.

EXCLUSAO SOCIAL

Tra~os e Riscos de Vida- Uma abordagem qualitativa a
modos de vidajuvenis

Jose Machado Pais (coord.) (2000)

Ambar, ISBN 972-43-0331-4

0 fen6meno da exclusao social dos jovens- incluindo todas as suas correlativas

manifestac;oes de desenquadramento social- tern adquirido uma grande relevancia
publica cuja ressonancia principal e a ideia de que os jovens vi vern situac;oes crescentes de risco. Riscos mtiltiplos que se associam a condic;oes precarias de vida,
novas formas de vivencia e experimentac;ao sexual , manifestac;oes diversas de intolerancia (racismo, violencia, etc), apelos consumistes geradores de panico social (nomeadamente como consumo crescente de drogas mais ou menos ilfcitas), condutas e
culturas rebeldes, lazeres marcados por excesso e transgressoes, etc.
Contudo, a atenc;ao dirigida as situac;oes e condutas de risco tern arrastado uma
concomitante desatenc;ao relativamente aos trac;os de vida desses jovens. A proposta de investigac;ao concretizada nesta obra, parte dos trac;os de vida para compreender os seus eventuais riscos. A proposta e orientac;ao metodol6gica adoptada vai
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pois no senti do de clarificar as condi~6es ou determinantes sociais dos jovens em
traject6rias de risco ou em contextos de exclusao e desenquadramento social. Nesse
sentido, sao analisadas a vivencia da gravidez de jovens maes, as soc ializa~6es que
envolvem o consumo de drogas, as modalidades de acultura~ao de jovens negros,
percursos juvenis na noite e a sociabilidade das raves. Finalmente, a obra sublinha os
trajectos psico-sociol6gicos das condutas juvenis mais associadas ao risco, questionando igualmente algumas polfticas dirigidas a estes grupos de jovens.
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