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INTRODU<;AO
Este trabalho desenvolvido no ambito da disciplina de Teoria e Metodologia do
Servigo Socialll, pretende fazer a amllise do Projecto INTERVEN<;Ao DO SERVI<;o SOCIAL NA DIVISAO DE ESPA<;OS VERDES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA I OUT. 89, ao nfvel do percurso metodol6gico desenvolvido e
simultaneamente do papel do profissional ao longo do processo.
Tratando-se de uma intervengao colectiva junto da populagao dos centros urbanos do Concelho de Sintra, consideramos oportuno desenvolver urn primeiro ponto,
de canicter mais te6rico, definindo as caracterfsticas da acgao colectiva, fazendo
depois a relagao corn alguns aspectos do projecto, em que essas caracterfsticas se
evidenciam de uma forma mais clara. Uma segunda parte compreende a amilise do
percurso metodol6gico em que procunimos aplicar uma dimensao te6rica aos aspectos operacionais e concretos do Projecto, explicando-os e justificando-os.
Na sequencia das fases de estrutura ordenadora da acgao identificamos a formulagao do problema, o estudo/amilise/diagn6stico, a intervengao de forma menos
explfcita e clara a Programagao e a ausencia de Avaliagao.
Embora ao longo da amilise do percurso metodol6gico, a postura profissional
fosse sendo ressaltada, abordamos urn terceiro ponto sobre o papel do profissional
assumido no desenrolar do processo.

*

Alunas do 3. 0 ano do I.S.S.S.L.
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1. Caracteristicas da Interven~ao Colectiva

A intervens;ao colectiva, segundo Cristina de Robertis, e a acs;ao do assistente
social junto de uma clientela constitufda por va.rios indivfduos ou varios grupos.
Neste tipo de intervens;ao o assistente social nao e detentor do monopolio da intervens;ao. E cada vez mais frequente o trabalho em equipa corn profissionais de outras
areas. Este facto, leva por vezes a confundir intervens;ao colectiva corn trabalho de
equipa pluriprofissional ou ainda corn trabalho inter-institucional sobre a mesma
area geografica. 0 que na realidade da urn caracter colectivo a intervens;ao e a propria populas;ao que dela beneficia.
Numa intervens;ao colectiva, o profissional pode assumir duas posturas: a de
agente mediador ou a de agente de mudans;a. Como agente de mudans;a o assistente
social intervem na realidade social movido pela sua propria dinamica. Tern como
objectivo ajudar a populas;ao em causa "forjar" as estruturas necessarias a fim de
fazer face aos problemas colectivos, de obter satisfas;oes, quer materiais quer afectivas, de refors;ar a sua insers;ao, as redes de solidariedade e de entreajuda e de se
situar como interlecutor, participando plenamente na vida social (1).
Os principais objectivos do assistente social numa intervens;ao colectiva sao:
- desenvolver a autonomia individual e social das pessoas, das familias, e dos
grupos espontaneos;
- desenvolver urn processo de acs;ao que vise a participas;ao da populas;ao e que
privilegie todas as formas de intervens;ao susceptfveis de facilitar e solicitar
interesse da quase totalidade da populas;ao, que seja obra de todos e que esteja
simultaneamente ao servis;o dos indivfduos;
- promover a consciencia colectiva das situas;oes vividas;
- facilitar o estabelecimento de relas;oes entre os indivfduos, dos indivfduos
corn os grupos e dos grupos entre eles;
- instaurar redes de decisao no local e entre os objectivos de interesse local e a
dimensao colectiva;
- favorecer o reconhecimento dessa identidade regional junto as diversas instancias institucionais (2).
A intervens;ao colectiva caracteriza-se por uma delimitas;ao precisa do local
determinado pela intervens;ao, quer se trate de area geografica ou institucional. Esta
delimitas;ao pode ser completada pela delimitas;ao da categoria da populas;ao utente.
A delimitas;ao do local e de categoria da populas;ao introduz uma outra caracteristica da intervens;ao colectiva: situa-se sempre a urn nfvel micro-social e abrange
situas;oes restritas e limitadas expressas por indivfduos ou grupos ligados entre si.
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individual, a intervenE esse canicter
publico que confere ainterven~ao colectiva a partilha corn outros parceiros.
Uma ultima e importante caracterfstica e referente a dura~ao e organiza~ao do
tempo. A sua dura~ao e longa, desenvolve-se no tempo e necessita de uma real continuidade e).
~ao colectiva e publica junto dos grupos ou conjuntos da vida social.

1.1. 0 Projecto
Colectiva

"Cria~ao

de

Espa~os

Verdes" no ambito da

Interven~ao

Devido ao acelarado crescimento urbana/industrial do Conselho de Sintra, que
nao priveligia a cria~ao e manuten~ao dos espa~os verdes, e tendo subjacente a Lei
de Bases do Ambiente que "grosso modo" visa "a existencia de urn ambiente propfcio a saude e bem-estar das pessoas", o Municfpio, instancia corn legitirnidade para
intervir a nfvel local, elaborou urn projecto que tern como objectivo implementar e
conservar esses espa~os, atraves do Servi~o Social na Divisao de Espa~os Verdes.
Trata-se de uma interven~ao colectiva, que se situa a urn nfvel micro-social, corn
uma delimita~ao precisa do local- Concelho de Sintra- e delimita~ao da categoria da popula~ao em causa - Popula~ao dos centros urbanos do Conselho de Sintra,
tendo como grupos de suporte os Arnigos do verde (Associa~ao de Mm·adores).
A ausencia de espa~os verdes, reflecte uma situa~ao social que implica uma
interven~ao colectiva tendo em conta a sua dimensao individual. 0 problema nao e
apenas de uma pessoa, mas de urn grande numero de pessoas que residem no
Conselho de Sintra.
A interven~ao colectiva apoia-se principalmente nas estruturas de grupo, sejam
naturais, sejam grupos constitufdos pelo assistente social, neste caso Amigos do
Verde- Associa~ao de Moradores. Cada indivfduo aporta ao grupo as suas competencias, capacidades, potencialidades, sendo estimulado a desenvolve-las atraves de
uma participa~ao criativa no proprio grupo, contribuindo para as oportunidades de
sucesso do grupo nos objectivos que este se propos atingir.
0 Projecto de Cria~ao de Espa~os Verdes, insere-se no ambito de uma ac~ao
colectiva, em que o papel de cada indivfduo e fundamental, tanto mais que as motiva~6es para participar e agir corn outros, sao sempre de natureza individual, mais ou
menos refor~adas pelo grupo (4). E tambem uma interven~ao de caracter publico, o
que conduz a uma obriga~ao de partilha corn outros parceiros, corn outros tecnicos
no ambito das estruturas municipais ou corn outros agentes.
Como forma de sair do esquema tradicional da inercia social, sao "negociadas"
corn a popula~ao todas as ac~6es a serem operacionalizadas, na medida em que a sua
participa~ao/envolvimento e continuamente solicitada. Trata-se de elaborar corn a
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propria popula~ao as ac~oes concretas, capacitando-a para perceber o seu interesse,
na medida em que e ela a primeira beneficiaria. Trata-se tambem de levar a popula~ao a assumir a situa~ao/problema, pois ao apostar na "utiliza~ao de pequenos espa~os verdes pela popula~ao dos Centros urbanos do Conselho de Sintra", o Municfpio
pretende que a manuten~ao desses espa~os seja feita pela propria popula~ao e ao
mesmo tempo, satisfazer as necessidades e aspira~oes de grupos da popula~ao,
dimensao objectiva e dimensao subjectiva respectivamente (5).
0 objectivo global do Projecto e a interven~ao para o desenvolvimento de ac~oes
conjuntas Municfpio-Popula~ao, na implementa~ao e conserva~ao dos espa~os verdes, tendo como principal estrategia a mobiliza~ao da popula~ao atraves de grupos
organizados.

2. Amilise do Percurso Metodol6gico do Projecto "Cria~iio de Espa~o Verde
A metodologia e algo instrumental que pressupoe a existencia de uma teoria
como suporte referendal. Embora de natureza operacional pressupoe o entendimento das ac~oes, significado e interpreta~ao das mesmas. Sem a teoria a ac~ao
torna-se redutora e imediatista. A postura metodologica, corn base na teoria, acompanha todo o processo da estrutura~ao metodologica, fundamentando a instrumentalidade do profissional, dando coerencia a rela~ao instrumento/realidade, aos objectivos a atingir e a analise/interpreta~ao do que a ac~ao vai produzir.
A estrutura e todo urn instrumental metodologico que permite a interven~ao; e-lhe
inerente uma sequencia logica das diferentes etapas, em que os seus elementos sao
de natureza racional e que compreende: pedido/formula~ao do problema, estudo/analise/diagnostico, programa~ao/alternativas da ac~ao, interven~ao, avalia~ao.
Ao nfvel do processo este ordenamento logico/racional "dilui-se", na medida em
que aquele e de natureza relacional e dinamica. Inicia-se quando o profissional entra
em rela~ao corn; ja nao e apenas ele e o seu instrumental metodologico. A estrutura
ao desenvolver-se na pratica adquire uma dinamica processual que ultrapassa a teoria.

3. Pedido Formula~iio do Problema
A situa~ao/problema e identificada como sendo a ausencia de espa~os verdes,
areas nao priveligiadas e nao dimensionadas, face ao forte crescimento urbano industrial do Conselho de Sintra.
0 pedido e "formulado" pela propria institui~ao de inser~ao do assistente social,
mais concretamente pelo Servi~o Social na Divisao de Espa~os verdes da Camara
Municipal de Sintra.
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Sendo o Municfpio uma instancia de poder local, e obviamente conhecedora do
espayo em que se circunscreve, e suposto que o Servi9o Social na D. E. V. tivesse
um conhecimento previo da problematica em que se inclui esta situa9iiolproblema.

4. Estudo I Amilise I Diagnostico
0 diagn6stico e uma "medida aproximativa", eo momento de por em relayiio as
diversas componentes da analise da situayiio, da reconstitui9iio do puzzle, de forma
que toda a complexidade do conjunto seja tomada em considerayiio (6) .
Na fonnulayiio do diagn6stico e importante detectar 0 QUE E 0 PROBLEMA e
PARA QUEM E PROB LEMA, pois, e atraves do diagn6stico que siio detectadas
prioridades e estabelecidas estrategias.
A fase preliminar da metodologia base do Projecto em estudo, niio e muito clara
sobre o diagn6stico, porventura feita pela populayiio, factor importante na fase de
elaborayiio do diagn6stico.
E o diagn6stico que ini caracterizar a interven9iio, daf que seja fundamental confrontar o diagn6stico do profissional com o da popula9iio utente, de modo que esta
possa identificar mais concretamente o seu problema.
Parece-nos que a etapa do diagn6stico foi pouco aprofundada; fala-se mais
em termos de metas e de objectivos do que em termos de percepyiio diagn6stica da
situayiio.
a) Diagn6stico Preliminar
Localizado no infcio da intervenyiio, tem como objectivo a detecyiio, caracterizayiio e interpretayiio da situayiio problema. Consideramos neste Projecto como diagn6stico preliminar as alfneas a e b, em que o servi9o Social pretende perceber a predisposiyiio da populayiio. Toda a recolha de elementos visa "avaliar a viabilidade de
implementayiio, conservayiio do espayo verde e respectivos equipamentos, aceitabilidade da ocupayao e utilizayiio da area para fins recreativosllazerlvivencia".
b) Diagn6stico Operacional
Na alfnea c - Diagn6stico da Futura Utilizayiio do Espa9o Verde- continua a
fazer-se a analise da situayao recolhendo os elementos necessarios a compreensao
global da situayiiO e a elaborayiiO de uma hip6tese de trabalho. Consideramos aqui 0
diagn6stico operacional. Esta amllise e dinamica, em permanente reconstituiyiiO a
medida que o assistente social vai desenvolvendo ac96es.
Diferentes nfveis e diferentes parceiros sao constitutivos da analise da situayiio: a
popula9iio utente - Amigos do Verde - populayiio dos centros urbanos do Concelho
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de Sintra e o seu contexto, o Assistente Social e a institui~Yiio a qual pertence Camara Municipal de Sintra, o contexto global no qual este conjunto se insere.
A necessidade de implicar e envolver a popula9iio em todo o processo tern a ver
corn o facto da mudan9a niio se operar apenas na componente objectiva, cria9iio de
espa!YOS verdes, mas tambem ao nfvel subjectivo, isto e, a forma como a popula9iio
se coloca perante o problema e as altera96es que viio surgindo. Foi por isso necessaria conhecer a dinamica social, movimento situado no espa9o social concreto, que se
desenvolve entre o social existente (social formal) e o social latente, as formas de
utiliza~Yiio do espa9o, expectativas em rela~YiiO a implementa9iio de equipamentos
humanos e materiais existentes; atraves da consulta de documentos, inqueritos,
entrevistas, etc ..
E o conhecimento e actualiza~Yiio de todas estas informa~Y6es que da a defini~Yiio
da situa9iio social!objecto, ponto de partida para a interven9iio colectiva. 0 diagn6stico situa-se entre o social existente e o social latente. Pela rela~Yiio entre os dois
entram as expectativas, e recursos potenciais, espa'Yos possfveis, a forma como os
grupos sociais percepcionam a situa9iio. Corn o fito de explorar as potencialidades
locais, a fim de "conhece-las apoioa-las e desenvolve-las", a proposta do Servi~Yo
Social na D.E.V. e muito pratica e operacional: "tern aver corn urn projecto do quotidiano, visando uma transforma9iio qualitativa, a ser prestado a pequenos grupos
organizados da popula~Yiio." C)
A situa9iio/problema e percebida pelo profissional de Servi9o Social em interac9iio corn outros parceiros no contexto do Municfpio. E transformada em situa9iio/objecto a partir do "levantamento e estudo dos espa9os verdes do Concelho" e
de todas as ac96es que daf decorrem no sentido de perceber os recursos existentes
em ordem a uma interven~Yiio, e que passa por urn "levantamento das necessidades ja
cobertas por equipamentos sociais colectivos; levantamento dos recursos humanos e
materiais existentes."
A situa9iio social!objecto e uma situa9iio construfda a partir de varios elementos
- deterrninantes contextuais de natureza macro-social: polftica de ambiente, polftica de habita~Yiio e urbanismo; ha ainda outras deterrninantes, as directas da situa~Yiio,
ao nfvel da rnicrounidade: particularidade de cada espa!YO, capital simb6lico investido e valores, padr6es culturais expressos.
0 Projecto D .E.V. s6 pode ser concretizado a partir do diagn6stico social derivado dos conhecimentos que o Servi90 Social tern da popula9ao - corn as suas dificuldades e dinarnismos - e da propria institui~YiiO (CMS) - corn os seus constrangimentos e recursos.
Neste caso concreto de ac9iio colectiva, o Servi~YO Social partiu da observa9iio do
fen6meno e de hip6teses de trabalho propondo a necessaria colabora9iio da popula9iio e o seu empenhamento/envolvimento. Essa proposta passou por urn solicitar,
interpelar; por urn ajudar a construir-se, a organizar-se, participa9iio esta que ainda
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que construfda, orientou-se para uma autonomia cada vez mais autentica da popula<;:ao na cria<;:ao/protec<;:ao/gestao dos espa<;:os verdes.
Paralelamente a analise da situa<;:ao que visa tra<;:ar linhas de actua<;:ao e entender
a rela<;:ao existente entre os diferentes fen6menos em presen<;:a, esta ja a desenvolverse a interven<;:ao corn a "CAMPANHA DE SENSIBILIZA<;A.O PARA A ORGANIZA<;A.O DOS MORADORES. A participa<;:ao da popula<;:ao e obtida atraves da solicita<;:ao de iniciativas pr6prias , como a organiza<;:ao grupo Amigos do Verde,
fornecendo-lhe o apoio tecnico organizacional, como por exemplo "apoio tecnico a
elabora<;:ao dos estatutos e legaliza<;:ao da Associa<;:ao; apoio a organiza<;:ao administrativa da associa<;:ao".
Estar em processo nao significa que a ordem 16gica ea que predomina, uma vez
que as componentes fundamentais sao de ordem socio-psico-cultural e nao de natureza 16gico-racional. No processo ha uma tentativa simultanea de diagnosticar e
intervir junto da popula<;:ao. Desenvolvendo-se na pratica, a estrutura metodol6gica
ganha uma dinamica processual. A estrutura e o suporte metodol6gico, mas nao e
a!go que tern que ser rigidamente imposto, como se pode verificar neste Projecto.

5. Programas/Alternativas de

Ac~ao

A programa<;:ao e uma fase inerente ao processo metodol6gico e ocorre numa
fase de matura<;:ao do diagn6stico, depois de recolher todos os elementos para a
interven<;:ao. A programa<;:ao nao e estatica, e o profissional deve adapta-la convenientemente sempre que necessaria. Serve de base a avalia<;:ao, fase posterior a interven<;:ao, pois permite-lhe verificar se foram realizados os objectivos, que podem ser
de natureza geral, especffica ou operacinal. Deste projecto nao consta uma programa<;:ao, no sentido tecnico referido; ha no entanto, uma ordena<;:ao l6gica no item
MOMENTOS /ACTIVIDADES , que parece conesponder a uma certa sequencia
orientadora da interven<;:ao.
Este facto constitui de certa forma, uma lacuna, porque e diffcil avaliar e contraJar a decotTencia de urn processo de interven<;:ao sem uma programa<;:ao previa.

6.

Interven~ao

Nesta fase a interven<;:ao tem urn sentido restrito, visto que o metodo e interven<;:ao desde que se inicia ate que termina o processo. Na pratica nem sempre e facil
separar a interven<;:ao propriamente dita do diagn6stico ou da analise da situa<;:ao.
Neste projecto a interven<;:ao que pretende alterar a situa<;:ao da falta de espa<;:os
verdes, face a urn rapido e desordenado crescimento industrial , que nao tern em
conta os espa<;:os verdes, centra-se sobretudo ao nfvel do desenvolvimento das capa-

78

Interven~ao

Social

cidades organizativas - organizas;ao dos moradores numa associas;ao legalmente
constitufda (Amigos do Verde).
Trabalhar as capacidades organizativas e fundamental, pois, ao mesmo tempo
estao a ser trabalhadas as capacidades cognitivas (informas;ao sobre o projecto, compreensao das formas de utilizas;ao dos recurs os sociais) e as capacidades relacionais
(capacitas;ao para o assumir de novos papeis, desempenho autonomo das funs;oes a
serem exercidas na associas;ao criada).
A articulas;ao e organizas;ao dos indivfduos em grupos , em associas;oes com os
respectivos estatutos e a respectiva legalizas;ao, vai estruturar uma certa forma de
poder social; sao energias individuais que se organizam colectivamente em funs;ao
da defesa de interesses comuns. Quanto mais a sociedade girar em tomo dos espas;os
organizados, mais estruturada esta e mais poder social existe em termos da propria
base da sociedade. Quanto mais o indivfduo estiver sensibilizado para a
crias;ao/manutens;ao/gestao dos espas;os verdes, maior sentido de responsabilidade
existe, nao isoladamente, mas em grupo.
A intervens;ao do Servis;o Social na D. E. V., tendo como objectivo um programa
de crias;ao/protecs;ao/gestao de espas;os verdes foi possfvel promovendo a interacs;ao
dos cidadaos, com a crias;ao de associas;oes de mm·adores, crias;ao e solidificas;ao de
relas;oes entre a populas;ao e orgaos autarquicos, desenvolvendo a participas;ao e
capacidade organizativa dos grupos, representantes da populas;ao da area do espas;o
verde, "capacitando os membros da associas;ao para o desempenho autonomo das
suas funs;oes".
As capacidades organizativas foram tambem trabalhadas ao nfvel da promos;ao
da interacs;ao com o proprio Municfpio (outros servis;os da Camara), desenvolvendo
acs;oes conjuntas na implementas;ao e conservas;ao dos espas;os verdes. e ainda com
organismos publicos ou privados, Instituis;oes, Organizas;oes, Juntas de Freguesia,
outros grupos organizados da populas;ao.
A Fase 2, Projecto de Crias;ao de Espas;o Verde, nao seria possfvel nem realizavel se nao fosse tida em conta a dimensao subjectiva a possibilidade/capacidade de
expressao do sujeito da acs;ao que e tambem objecto da intervens;ao.
A aprovas;ao do Projecto Crias;ao de Espas;o Verde e a consolidas;ao e desenvolvimento dos grupos Amigos do Verde, surge como uma fors;a mobilizadora no
decorrer do proprio processo, na medida em que adquirindo novas competencias e
espas;os de actuas;ao, a populas;ao participa activamente, desenvolvendo simultaneamente a capacidade de agir e de se organizar socialmente em vista ao interesse
colectivo comum: crias;ao/protecs;ao/gestao dos espas;os verdes.
A Fase 3 que corresponde a Execus;ao do Projecto Crias;ao de Espas;os Verde, e
que visa a sua gestao e implementas;ao em acs;oes conjuntas Municfpio/Amigos do
Verde, nao se trata do culminar do processo de intervens;ao, mas de um "trampolim"
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para o seu desenvolvimento no tempo, ja que pressup5e uma real continuidade.
Neste momento da Interven9ao e previsto urn acompanhamento de canaliza9ao de
meios humanos, materiais e financeiros, a implementa9ao de projectos de desenvolvimento social e cultural, em que os Amigos do Verde surgem ja coma grupos autonomos e responsaveis pela manuten9ao dos espa9os verdes. As fases de sensibiliza9il.O, recolha de elementos, organiza9ao de grupos, elabora9ao e aprova9ao de
projectos e consolida9ao dos grupos, foram ultrapassadas e a interven9ao e o
momento que reflecte esse trabalhar corn a popula9ao dos centros urbanos do
Conselho de Sintra.
Atraves da Alinea B observa-se que os objectos iniciais da interven9ao se mantern presentes, ou seja, a conserva9ao dos espa9os verdes pelos grupos Amigos do
Verde, possfvel corn o trabalho de dinamiza9ao e mobiliza9ao da popula9ao e o
apoio tecnico e logfstico as actividades desses grupos, coma forma de continuar a
concretizar ac96es conjuntas entre o Municfpio ea popula9ao.

7. A valiac;ao
A avalia9ao e urn processo que permite ao assistente social controlar a interven9i'io junta dos indivfduos e dos grupos, reajustar e modificar o seu projecto de ac9ao
em fun9ao das mudan9as a atingir no pe1iodo seguinte. Sendo a avalia9ao uma reflexao sabre a forma COffiO foi desenvolvido 0 processo de interven9a0, e importante
que o profissional fa9a uma auto-analise do seu papel no deconer do processo: como
foram integrados os conhecimentos ao nfvel da pratica, coma se estruturou a rela9ao
social corn os indivfduos, os grupos, e quais as lacunas detectadas, isto e, o que foi
feito e coma foi feito, o que nao se realizou e estava previsto, e porque nao se realizou. Neste Projecto csta fase nao e considerada, o que constitui uma lacuna, pais, e
importante perceber, avaliar as mudan9as introduzidas pela ac9ao.

8. Papel do Profissional Assumido no Percurso Metodologico
"0 desempenho profissional do tecnico de Servi9o Social inserido numa teia de

rela96es norteadas pelo quadro politico da institui9ao onde se insere requer urn
mfnimo de organiza9ao que oportunize uma actividade diferenciada". (9)
Neste Projecto desenvolvido pelo Municfpio em conjunto corn a popula9ao (grupos organizados), o assistente social e privilegiado na fun9ao social. 0 mandata institucional e a competencia tecnica contribuem para o reconhecimento profissional.
Em materia de ac9ao colectiva este reconhecimento profissional e muito impo1tante. (1°)
Em posi9ao de "marginal secante" tern urn papel de charneira que lhe perrnite
fazer a rela9ao entre a ac9ao e a decisao, o formal e o informal. Esta articula9ao
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pressup6e o domfnio da situac;ao no sentido de perceber, trac;ar linhas de acc;ao no
ambito de uma certa complexidade em que entram varios elementos democraticamente, embora nao beneficie como eles de uma fmma de autoridade. Conhece de
perto as camadas populacionais e os seus problemas, mas nao recebe como eles
nenhuma delegac;ao de confianc;a para poder falar em seu nome.
No Projecto Criac;ao de Espac;o Verde, o ponto de partida da intervenc;ao eo sistema-utente, inserido num conjunto de sistemas que o envolvem e nos quais ele participa. 0 assistente social p6e em relac;ao os grupos, associac;oes de moradores partilhando os mesmos interesses, difundindo informac;ao sobre desenvolvimento
cultural e social, projectos de educac;ao ambiental, animac;ao cultural. Ocupa urn
lugar "especffico e indefinido" na encruzilhada da Camara e da populac;ao. 0 seu
papel e fundamentalmente favorecer o encontro da Instituic;ao portadora de recursos
e de no1mas, permeando os seus programas corn a populac;ao que possui potencialidades, mas que estao encobertas. Neste projecto o assistente wcial e mobilizador,
agente de desenvolvimento, bem como animador e formador social.('') e agente de
mediac;ao e nao apenas mediador. Continuamente numa posic;ao de intersecc;ao cria
as situac;6es propfcias para o desencadear dos processos de acc;ao colectiva. A posic;ao de agente de mediac;ao implica urn jogo contfnuo sobre a comunicac;ao mais do
que a execuc;ao de urn conjunto de meios de resposta preestabelecida. A sua intervenc;ao situa-se numa dinamica de mudanc;a social, visando a comunicac;ao dos grupos emergentes e dos actores locais corn o Municfpio corn o desenvolvimento de
acc;oes conjuntas.
0 conhecimento que o Servic;o Social da D.E.V. tern acerca da populac;ao, que
levou a "negociar" continuamente a sua participac;ao e colaborac;ao, permitiu-lhe
"nao ser urn mero administrador de recursos institucionais (que sempre sao escassos)," colocando-se numa posic;ao de "articular propostas que permitem romper a
cxclusividade das acc;oes burocraticas assistencialistas". Trabalhar corn a populac;ao
significa devolver-lhe a sua responsabilidade em todo o processo ou construf-la, de
forma a que a populac;ao utente assuma a situac;ao/problema.
A partir da informac;ao que o assistente social domina sobre esta situac;ao foi
delineado urn diagn6stico social, que permitiu em conjunto corn outros agentes do
Municfpio ea populac;ao, concretizar o Projecto.
Embora ao desenvolvimento da acc;ao colectiva, o assistente social pela sua func;ao, fica sempre ligado a Instituic;ao, inserido na realizac;ao da sua polftica e dos seus
programas (mandata institucional, procurando conhecer e utilizar os recursos disponfveis, mas tambem as limitac;oes e obstaculos que existem. (' 3)
A descric;ao do Projecto de Interven~ao do Servi~o Social na Divisao de
Espa~os Verdes da Camara de Sintra, na sua metodologia base ref!ecte uma postura profissional que percepciona e trabalha corn o sistema utente como agente e
actor social, sujeito/objecto da intervenc;ao.
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A organiza~;ao que o profissional representa, Camara Municipal de Sintra, esta
presente nesta rela~;ao profissional/popula~;ao utente, veiculada, sobretudo, atraves
dos recursos disponibilizados e das ac~;oes propostas.

Conclusao
0 metodo e ordenador da ac~;ao, dando uma sequencia e sentido a propria forma
como o percurso e desenvolvido, em vista ao objectivo que foi delineado.
A metodologia como estrutura apoia e instrumentaliza no seu processamento
l6gico qualquer tipo de unidade de interven~;ao. A nfvel metodol6gico o passo
seguinte e sempre o mesmo. Em situa~;oes diferentes podem ser privilegiadas diferentes ac~;oes de acordo com o quadro institucional e a Politica Social do momento
para o sector.
Estar em processo nao significa que seja a ordem l6gica a que predomina, pois,
sendo o processo um movimento em espiral, que compreende um ponto de partida
(pedido/formula~;ao do problema) e um ponto de chegada (desfecho do problema),
as diferentes fascs do metodo entrecruzam-se sem se confundirem e sem se excluirem (Cristina de Robertis).
A grande conclusao que podemos fazer e o facto de termos percebido esta dialectica estrutura/processo, que caracteriza a metodologia do Servi<_;:o Social. enquanto
profissao de interven~;ao.
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