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A interven9ao relativamente a fen6menos de marginaliza9ao e/ou exclusao
(social, econ6mica, polftica e cultural) aos mais diversos nfveis de incidencia (individual, familiar ou de sectores mais ou menos amplos da popula9ao) sempre se inscreveu (e inscrevera) no ambito da ac9ao dos assistentcs sociais.
Esta caracterfstica que persistcntemente tem acompanhado o Scrvi9o Social
decorre da nao menos persistcntc manifcsta9ao dos problcmas de marginaliza9ao
e/ou exclusao, nas suas multiplas c/ou mais ou mcnos cxtensas cxprcssocs ao nfvcl
das condi96es de vida da popula9ao, qualqucr que seja o contcxto social de rcfcrencia.
Se e certo que os problemas sao identicos, os mecanismos e processos sociais
que historicamente sao produzidos e accionados pela sociedade para os enfrentar
(e/ou atenuar) sao contextualmente muito diversos. Eno quadro desses processos
que, na nossa perspectiva, podera ser elucidada a natureza da interven9ao profissional, na sua vincula9ao aqueles mecanismos e/ou nos tra9os que !he sao, eventualmente, particulares.
Daf que tenhamos privilegiado debater a rela9ao «Servi9o Social, Marginaliza9ao e Polftica Social» atraves das perspectivas te6rico-culturais e/ou socio-polfticas
que, de modo mais significativo, moldam diferentes abordagens dos problemas
associados a fen6menos de marginaliza9ao (os designados problemas sociais ), em
contexto dos pafses ocidentais. A enfase do debate sera colocada nos quadros de
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amilise que influenciam e informam aquelas perspectivas, mais especificamente no
modo como tern sido incorporados e/ou problematizados pelo Servi~o Social, em
momentos particulares do seu percurso e/ou na diversidade que actualmente caracteriza a profissao. Desse modo sao tambem abordados alguns dos tra~os distintivos
da interven~ao profissional, nomeadamente os que a demarcam doutras formas de
interven~ao, sejam de natureza profissional e contextualmente concorrentes, ou do
tipo das pniticas voluntarias que historicamente a antecedem e que, em certa
medida, vem sendo revitalizadas na actualidade.
«Repara~ao»

Moralizadora (e/ou punitiva) na
pobre/marginalizado.

modela~ao

da «ajuda» ao

Nas sociedades tradicionais, as necessidades e/ou condi~oes de vida das popumarginalizadas (econ6mica, social e politicamente) sao mantidas na esfera da
responsabilidade privada (do indivfduo, famflia e/ou da sociedade religiosa), refor~ada pela ac~ao punitiva de medidas accionadas pelo Estado para proteger a sociedade dos indivfduos «problematicos» e/ou punir os «falsos necessitados».
S6 quando os fen6menos de marginaliza~ao e/ou priva~ao sao perspectivados
como problematicos para a sociedade (assim adquirindo a designa~ao de sociais)
sao tomados como uma questao de interesse publico, a serem tendencialmente
inclufdos na esfera de competencias dos poderes politicos. As necessidades sociais
que lhe estao associadas deixam de ser considerados exclusivamente como uma
questao «privada», cuja solu~ao e imputada a responsabilidade dos indivfduos ou
famflias afectados, para se tornar uma «questao publica», do interesse geral e responsabilidade do colectivo social numa passagem mediada pela ac~ao do Estado
atraves da Polftica Social.
Retomemos as abordagens que tradicionalmente tendem a considerar os problemas sociais como quest6es privadas, a enfrentar pelo indivfduo (ou famflia) e, subsidiariamente pela ac~ao reparadora da caridade mais ou menos organizada.
A extensa manifesta~ao dos fen6menos de marginaliza~ao sempre suscitou (e continua suscitando) a organiza~ao da caridade e/ou da solidariedades privadas na base
de outras prioridades, que nao as reais necessidades da popula~ao marginalizada,
nomeadamente a moraliza~ao da vida social e/ou a racionaliza~ao de recursos.
Dentre as tradicionais organiza~6es privadas de caridade, muitas das quais permanecem e/ou foram revitalizadas em contexto em·opeu, referimo-nos particularmente as designadas Charity Organization Society (COS), considerada a sua hist6rica influencia na delimita~ao dos contornos do Servi~o Social nos pafses
industrializados do ocidente.
la~6es
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Estas organiza~oes de caridade, que os assistentes sociais sempre identificaram
como o quadro de emergencia da profissao, baseavam a sua ac~ao no entendimento
de que «O pobre era pobre porque se recusava a trabalhar», propondo-se impedir as
«fraudes», controlar e/ou punir socialmente os «falsos» necessitados e «Servir» os
«verdadeiramente necessitados», atraves da subordina~;ao da «ajuda» (ou repara~;ao
da necessidade) a criterios morais.
Subjacente um quadro de valores do designado «Darwinismo Social», centrado
na ideia de que do conflito social resultani o triunfo da «competencia dos mais
aptos» 2• Neste quadro o discurso associado aos «vencidos» e irracional, contnirio a
ideia de «progresso» (que inevitavelmente exclui os mais fracos). Desse modo e
legitimada e racionalmente defendida a responsabiliza~ao do «pobre» e/ou excluido
pela pobreza e/ou outras vulnerabilidades.
Nesta 6ptica os problemas sociais sao atribuidos aincapacidade dos indivfduos,
incapazes para um contributo positivo (funcional) na sociedade e, consequentemente um obstaculo aideia de «progresso» 3. Justifica-se a puni~ao e/ou marginaliza~;ao dos «responsaveis» pelos problemas (os indivfduos afectados e suas famflias), para prevenir ou eliminar da sociedade os membros nao contributivos.
A «ajuda», pela assistencia filantr6pica ou caritativa e considerada, no mesmo quadro de valores, como basicamente geradora de dependencia e da manuten~ao (ou
eventual agravamento) dos problemas sociais, consequentemente perspectivada
pela 16gica moralizadora de preven~;ao das (eventuais) fraudes e/ou abusos.
Em correspondencia com esse entendimento, prevalece o can'icter residual e
selectivo da ajuda, sempre inferior areal necessidade dos indivfcluos seleccionaclos
(em fun~;ao das suas caracterfsticas pessoais) e dependente da vontacle de quem a
concede. Esta a perspectiva que parece ser veiculada pela reactualiza~;ao de praticas
tradicionais, justificacla e apoiada cm propostas de «moraliza~;ao» (preven~ao da
fraude e/ou da subsfdio-depenclencia) e/ou de «solidariedade» (seja baseada na tradicional pratica da caridade ou numa rela~;ao contratual conforme regras do mercado).
Qualquer pretendida consensualidade na abordagem (tradicional ou moclerna)
dos clesignados problemas sociais, com que por vezes se busca legitimar o formato
clas polfticas e praticas institucionais, remete o seu debate para os quaclros te6rico-culturais e/ou socio-pollticos que a sustentam e, eventualmente problematizam. De
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igual modo a pretensa uniformidade que subjaz a algumas das formulac;:oes do Servic;:o Social, nomeadamente as tendencias que, no contexto europeu, vem sendo
moldadas pelo discurso da crise de valores e/ou da racionalizac;:ao de recursos
remete-nos para os vectores que concorreram para a sua institucionalizac;:ao e,
ontem como hoje, tendem a moldar a intervenc;:ao dos assistentes sociais.
Nas sociedades industrializadas do ocidente a institucionalizac;:ao do Servic;:o
Social e historicamente marcada pela articulac;:ao de dois vectores principais, que se
interpenetram e reforc;:am mutuamente na delimitac;:ao dos contornos gerais e tendencialmente uniformizadores da profissao. Dentro desses limites gerais sao (tendencialmente) integradas (ou rotuladas de marginais) as orientac;:oes divergentes
e/ou que problematizam diferentemente a abordagem dos problemas sociais, sejam
radicadas em tradic;:oes te6rico-culturais e/ou em particularidades nacionais.
• Um primeiro vector e referenciado ao contexto de edificac;:ao de um projecto
socio-polftico, reformador e/ou de modernizac;:ao da sociedade, no qual se inscrevem e sao delimitados os trac;:os gerais da profissao e que (tendencialmente)
desvalorizaria as tradicionais praticas de assistencia privada (filantr6picas
e/ou caritativas). A institucionalizac;:ao do Servic;:o Social ocorre num contexto
de desvalorizac;:ao de anteriores pnlticas assistencialistas, como tambem das
tradicionais formas coercitivas de controle social, e simultaneamente de edificac;:ao de um novo modo de aborclar as questoes sociais. Neste quadro, os problemas de marginalizac;:ao/privac;:ao sao tendencialmente tomados com questao
de interesse publico, suscitanclo intervenc;:oes socio-polfticas que rompem com
o voluntariado (e voluntarismo) clas traclicionais formas privaclas de ajuda aos
«pobres e marginalizados». A profissionalizac;:ao do Servic;:o Social significou
(apenas neste aspecto) uma ruptura eo m o voluntariado das acti vidades (e dos
agentes) da assistencia filantr6pica, mas ao mesmo tempo incorporou (em
nfveis e graus diversos conforme os contextos socio-polfticos) valores e procedimentos que lhe eram pr6prios. Daf a hist6rica polarizac;:ao da intervenc;:ao
dos assistentes sociais, nas suas variadas e sempre renovadas expressoes, de
que sao exemplo (entre outros) a tradicional ambivalencia (e tensao) entre a
prestac;:ao de servic;:os versus acc;:ao educativa e/ou terapeutica, entre problemas
sociais versus indivfcluos com problemas.
• Um segundo vector de amHise refere-se amatriz te6rico-cultural que informa
a institucionalizac;:ao da profissao nos pafses ocidentais. Esta matriz constituiu-se pela articulac;:ao cluma racionalidade positivista (tecnico-instrumental)
com a tradic;:ao filos6fica de um humanismo cristao (e conservador), incorporando (ou nao) o ideario individualista. Afirma-se como um quadro geral que
lnteJTC'II\'iiO
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legitima e sustenta, no piano te6rico-cultural, as orienta~oes para uma privatizados designados problemas sociais (mesmos quando considerados uma questao para a sociedade ), remetendo as suas causas para tra~os ou fragilidades dos
indivfduos. Um quadro positivista que legitima a subalterniza~ao da interven~ao
relativamente a reflexao e a fixa~ao do Servi~o Social no terreno da execu~ao.
Reduzida esta a aplica~ao de procedimentos tecnicos e/ou modelos operativos
dispensa-se de um quadro de leitura da sociedade e factores de marginaliza~ao
econ6mica, social e cultural. Esta subalterniza~ao da interven~ao (consequentemente dos problemas sobre que incide) e refor~ado por uma tradi~ao filos6fica
que, na base da suspei~ao do pensamento secularizado faz apelo aos valores tradicionais para humanizar as tecnicas e, sobretudo, para relativizar os problemas/necessidades sociais face a prioritaria moraliza~ao da sociedade.
~ao

Nos pafses europeus de tradi~ao cat6lica a emergencia da profissao esta marcadamente associada a urn projecto conservador, que se propunha reformar a sociedacle pela moraliza~ao da vida social e restaura~ao dos valores da familia tradicional. Referimo-nos ao designado de «Catolicismo Social», um quac!ro etico-moral e
modo de interven~ao na sociedade, um projecto socio-cultural que evoluiu para um
projecto socio-polftico de oposi~ao as ideias e propostas liberais, configurando-se
como uma proposta de reforma da sociedadc pela restaura~ao de padroes culturais
e quadros de vida e de trabalho tfpicos da organiza~ao social pre-capitalista. A partir do seu nucleo central, Le Play ea sua Escola, expande-se na Europa do sec. XIX
e moldara a abordagem dos problemas de marginaliza~ao e exclusao, constituindo-se tambem a matriz original do Servi~o Social europeu. Econhecida a sua influencia na institucionaliza~ao e oricnta~ao da forma~ao nas primeiras escolas de Servi~o
Social nos pafses europeus com tradi~ao de um catolicismo conservador, de que c
exemplo o caso de Portugal sobretudo nos primeiros anos do Salazarismo.
Dentro da mesma tracli~ao cultural, o designado catolicismo social «progressista» (em contexto de final do sec.) nucleado pelos princfpios doutrinarios (doutrina social) re-actualizados por Leao XIII, para responder as questoes que se colocavam nas sociedades industrializadas do seu tempo, prolongara a sua influcncia no
Servi~o Social sendo adoptado como unico (e excludente) quadro etico-filos6fico
da profissao para a generalidade das escolas e dos profissionais. Este quadro, construfdo pela revitaliza~ao da filosofia tomista (neo-tomismo) e difundido e proposto
como grelha de leitura dos fen6menos de marginaliza~ao e/ou exclusao econ6mica
e social e, simultaneamente, um guia para a interven~ao na sociedade e solu~ao para
os problemas ditos sociais. Em refor~o da importancia e actualiclade deste quadro
te6rico-cultural refira-se a sua ex tens a (re )vitaliza~ao, quer atraves da difusao cla
doutrina social de Leao XIII (tornada actual nos anos 90), como tambem atraves de
Inre/Tcnrilo Social, Ll!J-1. /91)0
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propostas de interven~ao face aos extensos problemas de marginaliza~ao ou exclusao social, algumas das quais apenas transpoem (sem outras media~oes) para a
actualidade solu~oes engendradas ha mais de urn seculo.
A subordina~ao do Servi~o Social aquela matriz filosofico-doutrinaria tem como
corolario a aceita~ao da tese de que o mundo (homem e sociedade, tal como a natureza) constitui a ordem natural subordinada, ou a subordinar, a uma ordem sabrenatural, corn a consequente naturaliza~ao das desigualdades sociais e/ou fen6menos
de marginaliza~ao, mesmo que de expressao diferenciada confonne o quadro das
polfticas estatais e tradi~oes hist6ricas e culturais de cada pafs. Adoptando o primado da moral na interpreta~ao das questoes sociais e/ou no enfrentamento das suas
manifesta~oes no quotidiano da vida dos indivfduos e famflias, o Servi~o Social
incorpora uma certa desconfian~a/desprezo pelas contribui~oes do pensamento
cientffico secularizado (nao humanizado), com o que se refor~a e legitima o pragmatismo empiricista da interven~ao.
Este quadro filos6fico-doutrinario, se m deixar de moldar o pragmatismo da interven~ao dos assistentes sociais sera progressivamente desvalorizado corn a laiciza~ao
da profissao, atraves das influencias a que se torna permeavel, nomeadamente do
Servi~o Social norte-americano no p6s-guerra, ou ainda pela busca de mais diversificados enquadramentos te6ricos e tecnico-operativos em perfodos mais recentes.
0 Servi~o Social norte-americano, menos permeado pela influencia do catolicismo, constituiu a sua matriz original a parlir de um quadro etico-filos6fico mais
flexfvel, um humanismo cristao que incorporava o ideario liberal que tornou a
profissao mais permeavel as contribui~;oes Le6ricas das ciencias sociais de raiz positivista. Sao disso expressao os clesenvolvimentos tecnico-instrumentais com que
buscava a operacionaliclade e eficacia cla interven~ao, perspectivada por uma
aborclagem que, de acorclo com aquele quadro, reduz os problemas sociais as suas
manifesta~oes individualizadas e/ou como efeitos perversos dos processos de
moderniza~ao (econ6mica), ou seja, como questoes privadas de origem e responsabilidade individual ou familiar.
A media<;ao politica na regula<;ao publica dos «problemas sociais»
A profissionaliza~ao do Servi~o Social ocorre pela institucionaliza~ao da qualific<wao dos seus agentes e enquadramento institucional de interven~ao, o que significa a sua vincula~ao as dinamicas societais em que se inscreve 4.
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A condi~ao de «profissional» significa que o desempenho nao depende da vontade propria mas de uma qualifica~ao conforme procedimentos reconhecidos pelo
Estado, caucionadora do acesso ao mercado de trabalho e/ou do enquadramcnto institucional da interven~ao em organiza~5es publicas ou privadas. Este enquadramento significa a vincula~ao da interven~ao profissional a processos que escapam
ao seu controle, decorrentes das organiza~oes de enquadramcnto, como tal inscrita
na dinamica gcral da sociedade.
Como e sabido a «qualifica~ao» profissional e institucionalizada (e esclarecida)
no contexto das mudan~as (econ6micas, sociais e polfticas) verificadas nas sociedades industriais do ocidente, no final do seculo S, sendo ,justificada e legitimada num
quadro estrategico de abordagem dos fen6menos de marginaliza~ao. Mais do que a
extensa visibilidade das manifesta~oes daqueles fen6menos no quotidiano de vida
das popul<l~oes concentradas nas cidades industriais, foi o reconhecimento politico
do seu potcncial erosivo e/ou socialmente destabilizador que exigiu novas media~5es
para lidar com as questoes sociais nos pafses de capitalismo democn'itico. Por exigencias socio-econ6micas, redefine-se um novo quadro de interpreta~ao dos problemas sociais, constitufdo a partir duma progressiva erosao do ideario individualista do
liberalismo e incorpora~ao de elemcntos dum humanismo igualitario.
Atraves do protagonismo e ac~ao organizada de movimentos sociais e polfticos
(sindicatos e partidos ), radicais e/ou reformadores, a extensa marginaliza~ao e/ou
explora~ao dos trabalhadores e suas faml1ias ascendem a arena do debate publico,
o que colocava a questao da coesao social na agenda das prioridades polfticas. Nesta
perspectiva 0 enfrentamento daqueles problcmas e deslocado para 0 espa~o da
esfera publica, a ser (ainda que nao necess<'iriamcntc) inscrito na agenda das prioridades polfticas.
0 foco da observa~ao dcsloca-se para a compreensao dos factores estruturais e
papel das for~as sociais na cria~ao c sustcnta~ao da pobreza, opressao e marginaliza~ao social dos grupos mais vulneraveis. 0 foco da ac~ao reparadora sobre os indivfduos em situa~ao de reconhecida vulnerabilidade social, a ajuda filantr6pica!caritativa aos que a merecem ou as ac96es punitivas para os restantes, tende a ser
deslocado para a reforma da sociedade como garantia de coesao e estabilidade social.
As desigualclades sociais nao s6 sao reconhecidas como reclamam crcscentementc a interven9ao dos poderes polfticos na regula~ao publica das condi~oes de
vida e de trabalho. 0 Estado envolve-se progressivamente numa abordagem publica
dos problemas sociais, com expressao na institucionaliza~ao de novos mecanismos
Atente-sc acria~ao clas primeiras escolas de Servi~o Social no final do sec. passaclo, EUA (1898) e Aleman ha ( 1898).
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de regulayao social (legislayao social e !aboral, esquemas de protec9ao contra riscos e/ou assistencia publica para os grupos mais vulnen'iveis). Estes mecanismos
sao institucionalizados no ambito da ac9ao do Estado como complementares da
regula9ao pelo mercado e simultaneamente compensat6rios das insuficiencias da
familia e assistencia filantr6pica, configurando a Polftica Social nas sociedades
industrializadas e de democracia liberal.
Estes processos, pcla sua natureza polftica e estrategica, exigem (e justificam)
«novos» e/ou mais «adequados» mecanismos de media9ao Uurfdico-administrativos, polftico-institucionais, ideol6gico-culturais e/ou socio-profissionais) que contextualizam a institucionaliza9ao do Servi9o Social como profissao. A cren9a dominante nos contributos da tecnica para a modernizayao da sociedade traz associada a
exigencia de racionalidade das reformas c, consequentemente refor9a a necessidade
de qualifica9ao de agentes adequados (os assistentes sociais entre outros profissionais) asua formula9ao e implementa9ao.
Refira-se a este prop6sito, o caso Alemanha de Bismark onde a institucionalizayao das primeiras medidas de polftica social (os seguros sociais obrigat6rios) no
final do scculo, ocorre a par da institucionaliza9ao da qualifica9ao academica dos
novos profissionais. Ou ainda o caso dos EUA coma cria9ao do curso de Servi9o
Social no quadro da universidade, atraves do pioneirismo de algumas trabalhadoras
sociais, com destaque para Jane Adams pclo seu protagonismo politico na lideran9a
do movimento das «Settlement House», como tambem na elabora9ao e implemcnta<;ao de polfticas e programas de «rel'orma gradual e democratica» da sociedade.
A profissionalizayao do Servi9o social surge historicamente associada aintrodu<;ao da media<;ao polftica na abordagem dos problemas sociais como uma questao publica. A intcrven9ao profissional, desde a sua institucionalizayao aos mais
recentes desenvolvimentos e orienta96es, esta assim vinculada a polftica social e
ampliayao dos poderes do Estado na regulayao social.
Tambem desde a sua institucionalizayaO 0 ServiyO Social e permeado pela ambivalencia que caracteriza as estr<Mgias de abordagem publica dos problemas de marginalizayao, com expressoes varias no seu percurso hist6rico. Na sua emergencia, a
profissionalizayao dos assistentes sociais foi polarizada em torno de duas tendencias, concorrentes na defini9ao dos contornos e orienta9ao cla interven9ao profissional, na base das respectivas perspectivas de abordagem dos problemas sociais nas
socieclades inclustrializaclas 6:
• Uma clesenvolvida por Mary Richmond (Nova York) a partir da experiencia
das «Charity Organization Society», tendcndo a defenir os problemas sociais
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pelas suas manifesta~oes individualizadas, como incapacidade do «cliente»
para lidar (ou se ajustar) coma sua situa~ao social. Perspectiva o Servi~o Social
pelo modelo caritativo, como ac~ao de auxilio individualizado e sobretudo de
«aconselhamento» do «cliente», posteriormente racionalizada como ac~ao de
natureza terapeutica pela incorpora~ao da influencia da terapia Freudiana.
• Outra perspectivada por Jane Adams (Chicago) que associa o Servi~o Social
as «reformas societais» a promover pela ac~ao local e medidas de polftica
social, complementadas por ac~oes de cunho educativo (relativo aos valores e
competencias exigidas pela industrializa~ao ). Os problemas sociais resultam,
nesta abordagem, das modernas condi~oes de vida nas grandes cidades,
engendradas pelos processos de industrializa~ao e concentra~ao urbana, cujo
enfrentamento se coloca com uma questao de interesse publico.
Esta diversidade sera integrada e tendencialmente anulada no quadro da matriz
te6rico-cultural de origem, que moldara a abordagem (publica) dos problemas
sociais pelo quadro etico-moral das tradicionais praticas caritativas e/ou filantr6picas e/ou por uma racionalidade tecnico-instrumental (originaria dum pensamento
social secularizado). Desse modo o Servi~o Social afasta-se progressivamente do
terreno em que emerge, uma abordagem publica dos problemas sociais inscrita num
projecto reformador de natureza socio-polftica. Des se modo a interven~ao profissional tendera a nao potenciar o seu vinculo hist6rico a media~ao de polfticas sociais,
particularmente nos desenvolvimentos que persistentemente tendem a perspectivar
o Servi~o Social por numa abordagem psicologizante daqueles problemas de marginaliza~ao social.

Psicologiza<;ao dos «problemas sociais» na orienta<;ao terapeutica da interven<;ao
No perfodo entre as guerras, face a extensao dos problemas sociais, efeitos da
guerra e crise econ6mica, o descredito na ideia de progresso do Darwinismo Social
faz-se acompanhar de uma certa descren~a na interven~ao dos governos e/ou nas
possibilidades de reforma social. Ainda que nao tenham sido eliminadas as reformas introduzidas, a ideia de transforma~ao global, democratica e gradual da sociedade e abandonada e/ou desacreditada.
Tornam-se prevalecentes as interpreta~oes que tomam os problemas sociais
pelas suas expressoes mais ou menos individualizadas, conforme o foco de analise
entendidas como tra~os psicol6gicos e/ou psico-sociais, desvio a norma e/ou desorganiza~ao, com o que se justifica as interven~oes de tipo terapeutico e/ou ressociahuen·enriio S'ocial, 13/J.J, 1996
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lizantc sobre a fonte ou causa dos problemas de priva~ao e marginaliza~ao (indivfduos, famflias e/ou o seu meio proximo).
Nesta desloca~ao do foco de abordagem dos problemas sociais o Servi~o Social
norte-americano re-elabora a sua matriz te6rico-cultural atraves de uma mais extensa
integra~ao de contributos do pensamento social da epoca, as teorias de raiz positivista
(psicol6gicas, sociol6gicas ou socio-psicol6gicas) que buscavam responder aquestao
de como manter a ordem e consenso entre os varios elementos da sociedade.
Por umlado, citando autores norte-americanos dirfamos que o Servi~o Social se
enamorou pela psicologia e terapia Freudiana, no que se destaea o pioneirismo de
Mary Richmond, redefinindo o clientc (indivfduo ou familia) eomo fonte de problemas e, eonsequentcmente, tomado como objecto de intcrven~ao (terapeutica)
dos assistentes sociais 7. Por outro os desenvolvimentos funcionalistas das teorias
sociais norte-americanas, colocando a enCase da analise social no comportamento
dos actores e/ou nos actores, seus pcnsamentos e ac~oes 8, fornecem ao Servi~o
Social a visao do mundo (home me sociedade) e no~oes interpretativas dos problemas de marginaliza~ao e/ou exclusao que racionalmente justifieam as orienta~oes
terapeuticas e/ou ressocializantes da interven~ao.
E partilhada a no~ao gcral de que a sociedacle c fcn6menos sociais sao parte dum
orclem natural, cuja estabilidacle e coesao c mantida atraves de valores simb61icos
e/ou etico-morais, normas e institui<;ocs sociais, os quais sao consensualmente aceites e, conscqucntemente deverao ser respeitaclos pela generalidade dos indivfcluos.
Em corresponclencia a esta leitura idcalizacla (e naturalizada) da organiza~ao da
socieclacle, os problemas sociais (pobrcza, marginalidacle ou outros) apenas poclem
ser descritos e explicados por caracterlsticas do indivfduo (ffsicas, psfquieas ou
morais ), cl a familia (desorganiza<;ao, desajustamento ou outras clisfun~oes) e/ou ao
nfvel sub-cultural de certos grupos de popula~ao (eoloeados em desvantagem pelos
se us pr6prios valores culturais ).
Assim os problemas soeiais silo retirados do terreno da decisao polftica e o seu
enfrentamento explfeita ou implicitamente desvinculado da responsabilidade
p(tblica ou colocados como nao questao para a sociedade (perspectivada como sistema social), com o que se acentuara uma interpreta~ao psicologizante dos mesmos.
Este modelo de interpreta<;ilo das questoes sociais e orienta~ao terapeutica da interven<;ao do Servi<;o Social sao transpostos para a Europa clo p6s 2." Guerra, por
influencia das ideias e visao de munclo veiculadas pelos Estados Unidos, nomeada7
KEEFE, T. e MA YPOL, D. ( 1993), <<Social-Historical Context» in Relationships in Social SeJTice Practice: Context and Skills, Brooks/Colc, fvlontcy. Calift\rnia.
' Rcfira-sc. entre outros. os contributos de autores como: Gcorge Herbert Mead. t'v!ind, Self' and Socict\'(/d
ou Talcott Parsons, The Structure of' Social Action.
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mente atraves dos apoios financeiros e/ou tecnol6gicos garantidos no ambito do
plano MarshalL
0 Servi~o Social europeu, como referfamos menos permeavel aos pensamento
social de raiz positivista, adoptara aqueles modelos operativos sem romper com a
tradi~ao cultural (cat6lica) que o promovera, tendendo a integra-los dentro do quaclro filos6fico-cloutrinario do catolicismo sociaL Esta integra~ao sera necessariamente permeacla de contradi~oes entre, por um lado, os contributos dum pensamento social secularizaclo (desenvolvimentos funcionalistas das ciencias sociais de
raiz positivista) que tomam a realidacle pelos factos observaveis e objectivados e,
por outro laclo, as interpreta~oes filos6ficas da doutrina social (cat6lica) que se opoe
aquelas interpreta~oes dos fen6menos sociais suborclinando a ordem natural
(homem e sociedade) a uma ordem sobrenatural idealizada.
De comum uma leitura idealizada da socieclade (tal como a natureza ordenada,
equilibrada e, tambem, naturalmente coesa e consensual) ea consequente naturaliza~iio dos fen6menos de marginaliza~ao, priva~ao e exclusao social, tomados estes
pelas suas manifesta~oes objectivadas (observaveis ao nfvel dos indivfduos e/ou
familias). Estas no~oes que o Servi~o Social integra na sua matriz te6rico-cultural,
como modelo interpretativo dos problemas sociais c, simultaneamcntc, como fundamento e justifica~ao das praticas, sejam empiricistas ou, mais ou menos racionalizadas pela utiliza~ao de procedimentos tecnico-operativos.
No seio da profissao nao e uniforme a interpreta~ao daquele quadro te6rico-cultural, dependente da maior vincula~iio ao pensamento secularizado ou as orienta~oes da doutrina social da lgreja. Uma certa tensao entre essas perspectivas, cujas
contradi~oes sao associadas as incompatibilidades das no~oes que integram, resultara numa tendencia para progressiva laiciza~iio da profissiio (mais permeavel a
recep~ao dos contributos das ciencias sociais) e, simultaneamente numa certa radicaliza~ao do pragmatismo que se dispensa os quadros te6ricos e analfticos sobre a
sociedade e os problemas sociais.
Em qualquer das interpreta~oes o Servi~o Social integra e intcrioriza os pressupostos da sua subalternidade:
• uma divisiio hierarquizada do saber, a que cmTesponde a subordina~ao da interveiwao a no~oes que !he sao fornecidas pelas disciplinas sociais ditas cientificas (e/ou a principios eticos e valores sobre-naturais) c uma quase mistifica~ao
dos procedimentos operativos (tomados como objectivos profissionais);
• a naturaliza~iio dos problemas de marginaliza~ao/priva~ao, tomados pelas
suas manifesta~oes individualizadas como tambem a privatiza~ao das «Solu\Oes», de acordo com os mesmos pressupostos primariamente da responsabilidade individual e/ou familiar.
!wen·enrao Social, 13114, 1996
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Na base destes pressupostos, a interven~ao profissional sera fixada como ac~ao
junto (sobre) os indivfduos e famflias «problematicos», uma ac~ao terapeutica e/ou
educativa que re-atualiza as tradicionais praticas de ajuda (racionalizadas pela utiliza~ao de procedimentos tecnico-operativos). 0 Servi~o Social, particularmente em
contexto europeu, auto-excluiu-se (e/ou e excluido) duma abordagem dos problemas sociais como questao de interesse publico corn o que se desvincula dos processos de media~ao polftica, fixando-se no teneno supostamente neutro da «execu~ao terminal das polfticas sociais» atraves da administra~ao de servi~os e/ou
apoios de tipo psicol6gico ou psico-social aos excluidos.

Recontextualizando a marginaliza~ao social: em questao a racionaliza~ao
de recursos ou o interesse publico.
0 Servi~o Social ao integrar elementos originarios de matrizes te6rico-culturais
varias, e eventualmente incompatfveis, incorpora e reproduz tensoes conceptuais
que concorreram para a laiciza~ao da profissao e se constituem factor, entre outros,
de re-constru~ao da sua matriz (ou matrizes) disciplinar. Aquela aparente vulnerabilidade tornou o Servi~o Social permeavel a outras leituras da sociedade e problemas sociais, potenciando a diversifica~ao dos seus quadros te6rico-metodologicos
e, eventualmentc, uma ruptura coma sua matriz te6rico-cultural convencional (de
origem e/ou desenvolvimentos posteriores) ea redefini~ao do seu tradicional espa~o
de interven~ao nos processos de regula~ao social.
Esta diversifica~ao do referencial abstracto da profissao vem sendo elucidada
em analises produzidas pela categoria profissional, tambem elas partindo de pressupostos 16gicos diferenciados:
• Umas, inscritas na matriz convencional, ainda que privilegiem uma visao
pragmatica da ac~ao profissional nao se tern clispensado de reflectir a teoria
(ou tcorias) que enformam os moclelos de interven~ao adoptados.
• Outras, numa perspectiva crftica, vem privilegiando a adop~ao de estatutos
te6ricos que possam elucidar a dinamica da realidade social e constituir-se em
rcfcrencial abstracto que, num dado contexto socio-hist6rico, enforma e
orienta a ac~ao profissional.
Sobre a referida diversidacle sao elucidativas as analises e debates em torno cla
questao dos paracligmas do Servi~o Social 9, com o que se designa as referencias
9
Refira-sc, dcntre outras: HOWE, Davicl ( 1987) anlmroductionto social Work Theory, Aldershot, Hants.
Wilclwoocl House.
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analfticas e conceptuais que balizam e direccionam a intervenyao do assistente
social num dado momento hist6rico. Conforme a amilise desenvolvida por David
Howe, os diversos paradigmas de referencia elucidam a diversidade das praticas e
projectos profissionais que, na actualidade, caracterizam o Servi9o Social na area
das ciencias sociais e humanas, como tambem esclarece a nao uniformidade do perfil (ou perfis) profissional do assistente social, qualquer que seja o espa9o e campo
de interven9ao.
As correntes do Servi9o Social que tem adoptado uma perspectiva crftica (ou de
ruptura) relativamente a matriz te6rico-cultural mais convencional (pm·que partilhada por mais amplos sectores profissionais) tendem a deslocar o enfoque da analise, das tradicionais explica96es individualistas e/ou psicologizantes dos problemas
de marginalizayao/privayao, para o quadro institucional e contexto societal em que
podem ser descritos e explicados 10 .
Parte-se do entendimento de que numa sociedade marcada pela oposi9ao de grupos e interesses em competi9ao, as desigualdades sociais (de riqueza, estatuto e
poder) sao estruturadas em fun9ao da situa9ao de classe, genero, ra9a, religiao ou
outros factores de marginalizayao/privayao, nao imputaveis a tra9os ou falhas pessoais, da responsabilidade dos indivfduos e/ou famflias. Nesta perspectiva, os problemas sociais sao analisados e explicados a nfvel estrutural da sociedade, pelo que
nao podem ser resolvidos por procedimentos tecnico-operativos (de natureza terapeutica e/ou ressocializante) e/ou por mecanismos administrativos de controle
social.
Na actualidade, como noutros contextos hist6ricos, o confronto com fen6menos
de ampliayao da pobreza e marginalizayao de grupos especfficos e/ou sectores mais
ou menos alargados da populayao, a par da extensa inser9ao da interven9ao profissional nos processos de regula9ao desses fen6menos, vem suscitando no Servi9o
Social uma tendencia a polariza9ao das abordagens dos problemas que !he estao
associados.
• Umas que tendem a acentuar as dimens5es gestionaria e/ou terapeutica da
intervenyao dos assistentes sociais, subsidiadas e refor9adas pela utilizayao de
contributos te6ricos e procedimentos tecnicos (e/ou administrativos) originarios das disciplinas sociais e humanas. Assim, a extensao dos problemas de
marginalizayao e priva9ao que todos conhecemos no espayo em·opeu, em con-

10
Dois movimentos merecem particular destaque neste processo de renova~ao do Servi~o Social:
a) 1110\'imento de Reconceptua/iz.arao na America Latina; b)Servi~·o Social radical no Canada e E.U.A ..
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texto de crise econ6mica e social, parece ter vindo a revitalizar e/ou reforyar
no Serviyo Social 11 :
• a tendencia privatista e psicologizante dos problemas sociais com uma
acentuada orientayao terapeutica da intervenyao profissional (qualquer
que seja a unidade de intervenyao e problematica trabalhada),
• em articulayao e/ou complementada por uma perspectiva gestionaria,
moldada pela 16gica da prioritaria racionalizayao de recursos como objectivo social (e consequentemcnte profissional) e modelo orientador da
prestayaO de serviyOS as populayOCS.
• Outras que vem questionando a funcionalidade do Serviyo Social as formas de
controle e administrayao dos problcmas sociais, particularmente pelo confronto da sua extensao e reforyo na proporcionalidade da extensao das manifeslay6es dos processos de marginalizayao e/ou privayao ao nfvel das condiy6es de vida e de trabalho dos inclivfduos e famflias (que constituem a
clientela do assistente social). Nesta linha sao paradigmaticos os desenvolvimentos iniciados com o movimento de reconceptualizayao da A.L. e que se
prolongam, a partir da decada de 70, atraves das diversas correntes do designado Serviyo Social Radical (Canada e E.U.A.).
Numa primeira fase, os questionamentos no seio do Serviyo Social tenderam a acentuar a explicayao estmtural (dcterminista) dos problemas sociais e, consequentemente,
negar a acc;ao nas instituic;oes (em particular as estatais) pela desvalorizac;ao da polftica
social no atendimento de necessidades sociais. A mudanya ao nfvel societal mais amplo
(em oposic;ao ao nivel individual) e por isso entendida como forma de enfrentamento
dos problemas sociais e, consequentemente colocada como objectivo profissional.
A partir dos anos 80, em contexto de desvalorizayao dos direito sociais e retracc;ao do designado Estado de Bem-Estar, a par da a extensa visibilidade dos problcmas e processos de marginalizayao e/ou privayao, vcm sendo amadurecidas e consolidadas no Servic;o Social perspectivas crfticas de enfoque dialectico 1" na
11
LORENZ. Waiter (1991), <<Social Work Practice in Europe: Continuity in Diversity>> in:Social Work
and the Europmn Conununitv, J. K. P. Ltcl, Lonclrcs.
'' Bascamo-nos nas contribui~oes cla j<\ dcsignada "Escola>> do Servit;o Social Estrutural (Canacl<\ c
E.U.A.), particularmente MULLALY. Robert (1993). Structural Social H"ork: ldeologr, Tlieorr and Practice,
McClcllancl Stcwart. Toronto-Canada.
Sobre est a qucstao consideramos exemplar o percurso recente do Servi~o Social no Brasil. a justificar uma
referencia particular para a profissao. Esta expcricncia nao e aqui valorizacla daclo ser comum, entre os colcgas
europcus, negar o interesse dos contributos procluziclos em contexto Latino-Amcricano pela sua eventual inacleqm19ao para o espa9o europeu.
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abordagem dos problemas sociais e orienta9ao te6rico-metodol6gica da interven9ao
profissional. Dentre outras, refira-se o designado Servi9o Social Estrutural cuja
enfase e colocada na ref1exao critica da sua vincula9ao hist6rica aos podercs do
Estado e Politica Social, para dai rctirar orienta96es para a sua interven9ao na realidade contemporanea.
Nesta perspectiva o Servi90 Social rejcita uma leitura descontextualizada e naturalizada dos processos sociais que se traduz numa visao idealizada da ac9ao e politica estatal e, consequentemente, numa intervcn9ao focalizada nas manifestay5es
individualizadas dos problemas sociais e psicologizayao do seu «tratamento».
De igual modo considera inadequadas as interpretay5es deterministas que caracterizaram a ortodoxia das criticas e propostas estruturalistas da categoria profissional (ou de sectores mais radicalizados). Tal como a tradi9ao mais convencional csta
COITente constr6i falsas dicotomias entre o individuo c o mundo social, agora pela
sua enfase nas determinay5es sociais rompe radicalmente com aquela tradi9ao c reorienta a intervenyao para a mudan9a a nfvel societal.
0 enfoque dialectico enfatiza as contradiyoes e tensoes que caracterizam a
sociedadc c processos sociais contemporancos focalizando, ao nfvel da am11ise, as
rela96es entre os individuos (e se us problemas) e o contexto societal pela media9ao
da organizayao e ac9ao (politica) do Estado (nomeadamente a politica social).
A abordagem das diversas formas de marginaliza9ao social (econ6mica, sexual,
racial, religiosa ou outras), suas rela9oes mutuas e relevancia para os grupos marginalizados, nesta perspectiva e scmpre mediada pelos poderes do Estado, no sentido
do seu rcfor9o e naturaliza9ao e/ou das necessidades e autonomia da popula9ao
marginalizada. A media9ao cstatal, pela sua natureza estrategica, potencia simultaneamente diferentes alternativas na abordagem dos problemas sociais, ou seja:
como dificuldades ou perturbay5cs privadas (do sujeito individual), logo excluidas
da esfcra de competencias dos podcres publicos e/ou como problemas da (e para)
sociedade, transformadas em questoes publicas e como tal inscritas na agenda das
prioridades politicas.
Muitos dos problcmas que hoje atingem os individuos e familias que recorrem aos
servi9os sociais, quaisquer que sejam os factores ou manifesta96es da situa9ao de privayao e/ou marginaliza9ao, tem a sua genese ou sao consequencia de processos globais
e/ou transformay5es aescala internacional ou mundial. 0 conhecimento dos factorcs
de ordem estrutural, que permitem contextualizar e compreender aqueles problemas,
coloca-se hoje como uma cxigencia para o Servi9o Social, nomeadamente:
• como possibilidade unica de melhorar a sua propria capacidade de intervenyao face a processos de priva9ao e/ou marginalizayao, facilmente ocultados
fnterrenrao Social, 13/14, 1996
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pela premencia e crescente extensao das suas manifestay5es individualizadas,
cuja reflexao se coloca como exigencia profissional;
• como exigencia social de abordagem dos problemas/objecto de intervenyao dos
assistentes sociais como questao de interesse publico, crescentemente reclamada pelas multiplas e complexas expressoes localizadas de processos de marginalizayao e situay5es de risco social de origem mais ou menos longfnqua;
• como contributo a mobilizayao e/ou reforyo das capacidades daqueles que
sendo vftimas dos processos de marginalizayao estao privados do potencial
(humano e social) necessaria para compreensao e construyao de respostas
(individuais ou colectivas) para as questoes que os envolvem.
Face aextensao e natureza dos problemas com o Serviyo Social ehoje confrontado, a tradicional intervenyao psicologizante ou terapeutica (ao nfvel individual ou
familiar) tomando os problemas sociais pelas suas manifestay5es (pobreza, angustia, desemprego, violencia, inseguranya, doenya ou outras) constitui-se em si mesma
factor de marginalizayao. Dos contributos da profissao para o enfrentamento
publico daqueles problemas, pela sua deslocalizayao do espayo privado para o terreno das quest5es publicas dependen1, na nossa perspectiva, a legitimayao social e
te6rica do Serviyo Social na actualidade.
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