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Questionar as Pnhicas Sodais junto
da Crian~a/J ovetn.
Da reflexao a uma proposta de interven~ao
do Servi~o Social.
Este texto constitui-se como documento de reflex!io e debate no quadro

cla intervenr!io projissional do Serviro Social.
Ao longo do texto procuramos:
Questionar r1s prrftims sociais desde o enq11adrmnmto legrd, li
interzmu;iio dos seruir;os sociais e dos profissionais;
Identijimr rzs potencialidrzdes dr1 recle ptib!ica e de solidrrriedade
socirzl1w protecr;iio li crianr;a e promo~·iio do seu bem-estar socirzl;
- Apresentar tnna proposta metoclol6gica parrz rz illtervenr;iio projissional e dos seruir;os baseada em modelos e tr!mims de Jultureza
tecnico-cientfjica.
Palavras-chave: servir;o social, prdticas sociais, recle ptiblica e soliclarieclade, protecr;iio cla crianr;a, bem-estar social.

lntrodu«;ao
0 actual contexto das politicas pLiblicas, em particular do bem-estar
social, dirigidas a Crian<;:a, obriga-nos a compreender as rela<;:6es sociais
de interac<;:ao entre Estado, Sociedade e Cidadao.
Imp6e uma nova ordem social, no que respeita a articula<;:ao dos diferentes actores na pd.tica profissional, sustentada num quadro metodologico de inrerven<;:ao em rede.
· Dourorando ern Serviso Social, Docente e Director do ISSSL
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0 actual contexto economico, politico e social baseado numa orienta<;:ao neo-liberal requer:
- Das organiza<;:6es sociais, uma moderna gestao social;
- Dos profissionais, uma nova postura no planeamento e execu<;:ao de
politicas publicas.
Questoes que encontram fundamento na:
- Debilidade de sistema economico;
- Interdisciplinaridade das politicas;
- Maior interac<;:ao entre ptiblico e privado e entre Estado e Sociedade.
1. Legislac_rao sobre a Criancra

uma analise social

Em Portugal, tres marcos legais significativos assinalam a importancia
do problema da infancia. Os dois primeiros, a Lei de 1911 «Lei de Protec<;:ao a Infancia», e a Organiza<;:ao Tutelar de Menores de 1962, revista
pela Organiza<;:ao Tutelar de Men ores de 1978.
Presentemente estamos pcrante a emergencia de urn novo marco que se
configura na revisao da Lci de Menores de 1998, designada «Reforma do
sistema de execu<;:ao das penas e medidas». Esta revisao levou a separa<;:ao
das Crian<;:as e ]ovens em Risco das Crian<;:as e ]ovens infractores,
integrando os primeiros no ambito da interven<;:ao Social 1 (Ministerio do
Trabalho e da Seguran<;:a Social) e os segundos no ambito da interven<;:ao
Judicial 2 (Ministerio da Justi<;:a).
A lei de Protec<;:ao de Crian<;:as e ]ovens em Perigo (Lei n. 0 147/99 de
1 de Setembro) tern por objecto a promo<;:ao dos direitos e a protec<;:ao
das crian<;:as e dos jovens em risco, por forma a garantir o seu bem-estar
e desenvolvimento integral.

1
2

Lci 147/99 de 1 de Setembro <<iei de protec~ao das crian<;as e jovens>>.
Lci 166/99 de 14 de Setembro «lei tutelar educativa>>.
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A lei tutelar educativa (Lei n. 0 166/99 de 14 de Setembro) tern por
objectivo promover a reeducac;:ao da crianc;:a, o seu bem estar e a sua protecc;:ao.
Neste capitulo, pretendemos fazer uma breve analise social da legislac;:ao sobre a Crianc;:a nos dominios da promoc;:ao dos Direitos da Crianc;:a
e no reconhecimento da cidadania da infancia, em Portugal.
Na terminologia social usamos o termo Crianc;:a (jovem), em conformidade corn a convenc;:ao dos Direitos da Crianc;:a (Art. 0 1. 0 ) que define
"Crianc;:a" como sendo - "Todo o cidadao ate aos 18 anos de idade".
1911
LE! DE PROTEC<;:AO A INFANCIA 1911

CATEGORIAS DE ANALISE

DIAGNOSTICO

Regenera~ao da familia a partir da Crian~a, ou
seja proteger a Crian~a dos males a que estava
sujeito.

TIPO DE SOCIEDADE

- Espirito de Nacionalidade e de Patriotismo;
- Defesa dos valores da Educa~ao e da
Purificac;ao;
- Centraliza~ao do poder no Governo da
Republica;
- Sociedade organizada e bem ordenada.

FONTES DE LEGITIMIDADE

- Lcis especiais e leis especificas promulgadas
pelo Governo.
lnstitui~6es oficiais do aparelho Judicial.

DISPOSITIVOS
ME! OS

- Medidas de saneamento, ou seja: "cortar o mal
pela raiz".

REFERENCIAS INTERNACIONAIS

- Rcfcrcncias pontuais a leis de protec~ao aos
menorcs em alguns paises. (1892- Holanda,
Australia e Hungria).
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1962/1978:
CATEGORIAS DE ANALISE

ORGANIZA<;:i\0 TUTELAR DE MEN ORES

DIAGNOSTICO

- Assinala a importancia da Familia;
- C:enrra-sc na C:rianc;a e no J ovem;
- Levanta a qucstao de novos problemas na sociedadc:
· ViolCncia na Eunilia;
· Alcool;
· Tabaco;
· Toxicodcpcndcncia;
· Dclinqucncia.

TIPO DE SOCIEDADF.

- Dcsccntralizada, espirito democratico em que o Estado
eo Comunirario sao responsaveis na Organizac;ao da
Socicdadc.
- Fragilidadc das relac;:oes sociais;
- Adapta<;ao a novos Moclelos de Trabalho de Familia.

FONTES DE LF.GITIMIDADF.

-· lnstiruic;6cs judiciarias, atravcs de dccrctos-lci,
promulgados pelo governo, ap6s aprovac;ao em
Asscmbleia da RepLrblica.

DISPOSITIVOS

- Instituic;6es oficiais do sisrcma pLrblico, judiciais,
saLrde, educac;ao c assisrencia;
lnstituic;6es privadas implementadas pela comunidade,
reconhecidas como parceiros do Estado na
lntervcnc;ao.

MET OS

- Medidas tutelares corn caracter educativo e formarivo;
- F.xames de diagn6stico para melhor conhecer as causas
do problema;
- Modelos te6ricos que facilitam uma melhor
intervenc;ao no Campo Prevcntivo.

REFERENCIAS
INTF.RNACIONAIS

- lmporrancia das oricntac;6es da Nac;6es Unidas;
- Convenc;6es lnternacionais;
- Rccomendac;6es da Uniao Europeia;
Exemplos:
- Dcclarac;ao dos Direitos da Crianc;a.
- Resoluc;ao 40/.3:) - Asscmbleia Geral das Nac;6es
Unidas (regras mfnimas para a Administrac;ao da
Justic;a de Menores).
- Convenc;ao Europcia em materia de Adopc;ao de
Crianc;as, Esrrasburgo 1967;
- Convenc;ao Europeia dos Direitos do Homem 1978.
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Periodo 1998
CATEGORIAS DE ANAL! SE

OBJECTIVO

"REFORMA DO DIREITO DE MEN ORES EM PORTUGAL"

Distinguir o Modelo de Protecs:ao do Modelo '1 Lttelar
Educativo,

FUNDAMENTOS

- Naturcza do Estado ea legitimidade da sua intervcnc;:ao;
-A idade da imputabilidade penal;
-A responsabilizac;:ao do menor e o atingir do limiar da
maturidadc;
-A delinquencia Juvenile Infamil eo conccito de
Crianc;:a em perigo;
-As causas dos componamenros transgressores e
desviantes;
- 0 menor como Sujeiw de direitos c o seu exercicio;
-As exigencias de scguranc;:a da comunidadc c dos
cidadaos;
-As responsabilidades constitucionais, atribufdas ao
Estado, de protecc;:ao das crianc;:as com vista ao seu
desenvolvimento IntegraL

FONTES DE LEGITIMIDADE

- Lei de prorco;iio de C:riant;as e Jovcns em Perigo
(Lci 117 /')'), de 1 de Setcmbro);
Lci 'linclar Educniva (Lci 166/99, de 14 de Setembro),
········-··-·----
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Lei de Protec<;:ao de Crian<;:as e }ovens em Perigo (1999)
CATEGORIAS DE ANALISE

LE! 147/99 DE 1 DE SETEMBRO

OBJECTO

- Crians;as em situac;:ao de desprotecc;:ao ate aos 12 anos de idade.

OBJECTIVOS

- Pro mover os direitos e a protecc;:ao das Crianc;:as e dos ]ovens
em Perigo.
- Garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral.

AMBITO

- Crianc;:as e ]ovens que residam ou se encontram em territ6rio
nacional.

SITUA<;:OES DE
PERIGO

- Crianc;:a/Jovem:
· Abandonada ou vive entregue a si propria;
· Maus-tratos fisicos ou psiquicos ou vitima de abusos sexuais;
· Nao rcccbc os cuidados adequados a sua idade;
· Explora~ao ou trabalhos excessivos a sua idade;
· Sujcita a comportamentos que afectam gravemente a sua
scguram;a ou o scu cquilibrio emocional;
· Assume comportamcntos ou se entrega a consumos que
atcctcm o scu dcscnvolvimcnto integral.

DISPOSITIVOS

- Entidadcs eo m compctcncia cm materia de infancia
e juvcntudc; Comiss6es de Protccc;:ao; Tribunais.

OPERATIVIDADE DALE!

Comiss<lcs de Protecc;:ao de Crianc;:as e ]ovens.

MEDIDAS DE
PROMO<;:AO
DOS DIREITOS
E DE PROTEC<;:AO

- Mcdidas no meio natural de vida:
· Apoio junta dos Pais;
· Apoio junta de outro familiar;
Educac;:ao parental;
. Apoio a familia;
· Confianc;:a a pessoa id6nea;
· Colocac;:ao sob a guarda de pessoa id6nea seleccionada para
adopc;:ao;
· Apoio para a autonomia de vida.
- Medidas de colocac;:ao:
· Acolhimento familiar;
· Acolhimento em instituic;:ao.

INTERVEN<;:AO
JUDICIAL

- Verifica-se quando:
· Nao seja prestado ou retirado consentimento para a
intervenc;:ao da Comissao;
. A Crianc;:a/Jovem se oponha a intervenc;:ao da Comissao de
Protecc;:ao;
· Decorridos 6 meses ap6s o conhecimento da situac:;ao e nao
haja decisao da comissao de Protecc;:ao;
· 0 Ministerio Publico considere que a decisao da Comissao
de Protecc;:ao e inadequada ou ilegal.
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Lei Tutelar Educativa (1999)
CATEGORIAS DE ANALISE

-LE! 166/99, DE 14 DE SETEMBRO

OBJECTO

-A pr<hica, por Mcnor eo m idade compreendida entre
os 12 e os I 6 a nos, de L1cro qualificado pela Lei coma
en me.

MED ID AS TUTELARES

- Admoesta<;·:io;
- Priva<;·~o do dircito de conduzir ciclomorores
ou de ohtcr pcrmiss:io;
- Rcp:lr;r\·;io ao okndido;
-A re:rliza,::io de tarebs a hvor da coJmrnidade;
--· lmposi<;iio de rcgr:ls de condut:r;
- lmposi<;ao de obriga,:i)cs;
- hcqucncia de programas formarivos;
- Acompanhamento educativo;
- Internamento em Centra Educativo.

CENTRO EDUCATIVO

- Regime Aberto: - Os men ores residem e sao educados
no estabelecimento, mas frequentam no exterior as
actividades escolares, educativas, forma<;ao, laborais e
desportivas.
-Regime Semi-Aberto: - Os menores residem, vivem
e sao educados no estabelecimcnto, mas podcm
ser autorizados a frequentar, no exterior, algumas
actividades.
- Regime Fechado: - Os menores residem, vivem e
sao educados, exclusivamente, no estabelecimento
educativo.

NATUREZA DO CENTRO
EDUCATIVO

- Estabelecimentos organicos e hierarquicamente
dependentes dos Servi<;os de Reinser<;ao Social.

FINS DO CENTRO
EDUCATIVO

- Execu<;ao da medida tutelar de internamento;
- Execu<;ao da medida Cautelar de guarda em Centra
Educativo;
- Inrernamento para realiza<;ao de pericia sabre a
personalidade;
- Cumprimento de deten<;ao;
- Internamento em fins-de-semana.

PRINCfPIOS DE
INTERVENc;:Ao EM CENTRO
EDUCATIVO

Socializa<;ao;
- Escolaridade;
- Orienta<;ao vocacional e forma<;ao profissional e
!aboral;
- Projecto de inrerven<;ao educativa;
- Projecto educativo pessoal.
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2. Definindo Conceitos
A crian<;:a/jovem em risco e uma realidade, cada vez mais visivel no
contexto da sociedade moderna de natureza interactiva, ou seja: clinica,
social, cultural, psicologica e juridica. Situa<;:ao que e fruto e geradora de
situa<;:6es de violencia e inseguran<;:a no seio da familia, resultantes de
rupturas familiares, condi<;:6es socio-economicas degradadas e tradi<;:6es
culturais.
A "crian<;:a em risco" e uma categoria proxima do "mau trato infantil",
mas diferente na sua defini<;:ao como se refere em «Les Enfants a risque
- OCDE/1995»
"Crian<;:a e Jovem em risco", e um conceito recente, precedido pelo
adjectivo desfavorecido. A noyao de risco tern por orienta<;:ao a preven<;:ao.
Crian<;:as em risco podem nao apresentar caracteristicas que permitam
reconhecer 0 risco, porque nao sao ainda problematicas, mas elas podem
estar associadas a situa<;:6es que podem conduzir ao risco. 0 conceito
"risco" e interactivo, ou seja, est:i rclacionado corn o contexto em que se
insere a situa<;:ao (]. Ferreira: 1998).
0 "risco" e a "desprotec<;:ao", constituem um problema tao vasto como
complexo, cuja amplitude e dificil de medir na ausencia de uma matriz eomum. A desprotec<;:ao da crian<;:a e do jovem esta quase sempre associada
as situay6es de maus tratos que nao sao um simples acidente; «( .. ), eles
podem ser fisicos, provocados por tratamento cruel, falta de cuidados de
assistencia e de saude infligidos ao menor corn idade inferior a dezasseis
anos pelo pai, mae ou tutor» (art. 0 153.° Codigo Penal: 1984).
A compreensao da situa<;:ao - "crian<;:a/jovem em risco", imp6e ao profissional uma analise baseada entre a crian<;:a, a familia e o contexto em
que se desenvolve, bem como a analise do mesmo no quadro das politicas
publicas de resposta ao problema em debate.
E necessaria ter em aten<;:ao as dimens6es que, directamente, estao
associadas a protec<;:ao da Crian<;:a e do Jovem, podendo fazer referencia a
idade da crian<;:a/jovem, reac<;:ao da crian<;:a a situa<;:ao/problema, recurso
a servi<;:os de bem estar social e incidencia das respostas sociais.
A familia, e uma dimensao importante no estudo e analise no problema
da crian<;:a/jovem, tendo em conta: a sua forma<;:ao, estrutura, condi<;:6es
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de vida, necessidades, relac,:6es intra e interfamiliares, factores culturais,
bem como vinculos estabelecidos corn o conjunto do corpo social e suas
func,:6es.
No ambito da intervenc,:ao profissional, a desenvolver nesta area, torna-se necessaria distinguir conceitos que ajudem a compreender melhor o
objecto de intervenc,:ao, nomeadamente, "Bem-estar Social", "Politica Social" e "Administrac,:ao Social".
• Bem-estar Social- compreende as medidas sociais dirigidas a sociedade para satisfazerem as necessidades de pessoas c de grupos. Integra
o termo Acc,:ao Social, tanto dos poderes publicos, como de todos os
agentes que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos individuos.
• Polltica Social - regulac,:ao social promovida pelo Estado que define
o ambito e a forma das provisoes sociais dos cidadaos e estabelece
quais as necessidades sociais que serao satisfeitas colectivamente. A
politica social e uma forma de regulac,:ao tripartida entre Estado-Sociedade-Mercado.
Segundo Aldaiza Sposati, 3 "e falsa a leitura que a regulac,:ao estatal se
da fora dessas relac,:oes. Mais ainda, e a centralidade ou nao do Estado,
onde sua responsabilidade publica, que vai estabelecer o alcance e o padrao das respostas sociais. 0 escopro dessa regulac,:ao social sup6e o reconhecimento publico do direito a satisfac,:ao de determinadas necessidades
sociais. Estas deixam de ser consideradas coma privadas e individuais e
passam a ser de ambito publico" (Sposati: 2002).
As politicas sociais necessitam de ser mediadas por respostas sociais
operativas na comunidade, que desenvolvem acc,:6es complementares no
acesso as politicas sociais pelos cidadaos. Por exemplo, o acesso a habita-

3
"Regula<;:ao Social Tardia: caractcrisrica das Poliricas Sociais Latino-Americanas na passagem entre o Segundo e o Terceiro Milenio", rrabalho apresentado no Forum Social Mundial de
Porta Alegre (Fev. 2002) e no Seminario "Perspectivas de la Polirica Social em America Larina"
promovido pelo INDES - Instituto Inreramericano para o Mercado Social do Banco lnreramericano de Dcsarollo, de 17 a 19 de Abril de 2002, Washington D.C.
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c;ao social nao passa, apenas, pela atribuic;ao de uma casa mas, tambem,
pela preparac;ao e treino da familia para habitar a mesma.
A politica Social, atraves de urn diversificado numero de medidas e
programas, e promotora:
- de urn conceito de cidadania global a todas as pessoas em materia do
exerdcio pleno dos direitos dvicos, a cultura, a educac;ao e a participac;ao na vida social em sociedade;
-do prindpio de igualdade de oportunidades;
- de responsabilizac;ao e de mobilizac;ao de todos os cidadaos no esforc;o de erradicac;ao dos problemas sociais, em particular da pobreza
e da exclusao social.

• Administrac;ao Social - Segundo Gard:s Ferrer 4 ''A Administrac;ao
Social" esra composta por todas as organizac;6es e organismos especializados de administrac;ao publica que coordenam, regulamentam
e gerem os recursos sociais e as prestac;6es que sao arbitradas pela
politica social (Gard~s Ferrer, 1996: 24).
Urn outro conceito que assume pertinencia no Estudo, e o de "Servic;os Sociais". Segundo Belwin Aguirra (1992: 53) 5 "Servic;os Sociais sao
instrumemos e prestac;6es publicas de caracter tecnico e organizativo, dirigidos de forma geral a:
- melhorar a qualidade de vida e prevenir ou eliminar a marginalidade
social de qualquer cidadao ou comunidade;
- prestar informac;ao, ajuda e atenc;ao a sectores que por razao de idade,
condic;6es fisicas, tenham dificuldade de imegrac;ao social;
- objectos e acc;6es devidamente definidas.

4
Garces Ferrer, J (1996) , Sistema Politico e Administrative de Servicios Sociales, Ed. Tiraret
Lo Blanch - Va lencia.
1
Belmin Aguirre (199 2), El regime juridico de la Acci6n Social Publica, Ed. HAEEIIVAP
- Bilbao.
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Para compreendermos melhor os modelos de interven<;:ao em materia
de Protec<;:ao, consideramos importante fazer uma referencia aos modelos
d:issicos, em particular de Polltica Social e de Bem-estar Social.
- Modelos de Politica Social:
Segundo Titmuss (1981: 38) na sua obra "Polltica Social" existem quatro modelos distintos, ou sejam:
- Modelo residual de Politica Social de Bem-estar:
Corn base neste marco teorico, existem duas vias pelas quais o individuo satisfaz as necessidades: a familia e o mercado.
Segundo este modelo o Estado so deveria intervir no momento em que
as duas vias se tornem insuficientes.
E urn Modelo de Politica Social baseado na rela<;:ao de competencia
pessoal - resultado laboral. Considera a interven<;:ao do Estado coma
complementar ao Mercado e defende que as necessidades sociais devem
satisfazer-se em fun<;:ao do merito e da produtividade das pessoas.
- Modelo de Politica Social institucional, redistributivo:
Considera a impord.ncia das institui<;:6es Publicas do Bem-estar tendo,
par prindpio, que estas fomentem coma prindpio a necessidade de redistribuir a riqueza corn o objectivo de promover a igualdade social.
- Modelo de Politica Social total ou estrutural:
Modelo de planeamento pt'tblico corn base no prindpio de satisfa<;:ao
das necessidades basicas de todos os individuos de forma universal.
Par forma a compreendermos melhor o(s) modelo(s) de Polltica Social,
podemos apresentar os seguintes enfoques :
•
•
•
•

Liberal (reaccionario e de equilibrio);
Marxista (sovietico e socialista);
Reformista (pragmatico, socierario, modernidade);
Debater alternativas (corporativo, neopragmatico, pluralismo do
Bem-estar e o reformismo critico).
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Segundo, Richard Titmuss 6 , no modelo de Bem-estar Social de caracter
residual, os servic;:os sociais sao tidos coma instrumentos para responder
aos "problemas e patologias sociais da acomodac;:ao e reabilitac;:ao dos individuos e das familias aos valores e as normas da sociedade".
Relativamente aos modelos de intervenc;:ao profissional (a minha experiencia profissional, a actividade docente e a pesquisa desenvolvida),
levam-me a considerar nao existir urn modelo de intervenc;:ao que privilegie a articulac;:ao entre a intervenc;:ao social, judicial e o cidadao, de forma
eficaz em beneficia do interesse superior da crianc;:a.
No ambito dos modelos de protecc;:ao, encontramos exemplos de aplicac;:ao de urn modelo de intervenc;:ao centrado numa abordagem sistemica
em que o prindpio da articulac;:ao inter-servic;:os e da parceria interinstitucional e privilegiado. Urn modelo de intervenc;:ao em rede, no qual
o prindpio orientador da intervenc;:ao e a articulac;:ao, a cooperac;:ao e a
parcena.
De um modelo de intervenc;:ao, baseado no principio de cooperac;:ao
que pressup6e uma simplicidade de estruturas articuladas em rede, constitufdas por pequenos servic;:os/instituic;:6es diferenciados consoante o problema a tratar.
Actualmente existem dois modelos de intervenc;:ao subjacentes a protecc;:ao social da crianc;:a/jovem: urn modelo de intervenc;:ao Social directamente relacionado corn as Comiss6es de Protecc;:ao de Crianc;:as e ]ovens e
os Servic;:os Locais de Acc;:ao Social e urn modelo de intervenc;:ao Judicial
relacionado corn o Ministerio Publico, os Tribunais, os Centros Educativos do Instituto de Reinserc;:ao Social e a Polfcia.
Estas intervenc;:6es estao de acordo corn a resoluc;:ao do Conselho de
Ministros de 3 de Novembro de 1997 e corn a nova Legislac;:ao de menores, quando prop6e a criac;:ao de dois marcos legais, ou sejam: o de
protecc;:ao e o educativo.
Neste contexto, torna-se necessaxio questionar a organizac;:ao das pd.ticas sociais e a dimensao tecnico/operativa das pollticas publicas, nomeadamente na reduc;:ao dos recursos e meios a intervenc;:ao social no
sistema de protecc;:ao social. E, tambem, importante referir que o garante

6

Titmuss, R (1991), Politica Social, Ed. Aria!, Barcelona.
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do Bem-estar Social passa par uma rede de servis;os sociais de qualidade
e corn efidcia na sua ao;:ao.
No quadro do modelo de proteo;:ao a crians;a, e essencial distinguir e
identificar a rede publicae a rede de solidariedade social emergente da iniciativa da sociedade civil e a relas;ao de cooperas;ao e complementaridade
estabelecida entre ambas.
Partindo da interpretas;ao do "moddo de protec<;ao," baseado no prindpio de que toda a cria11<,:a e jovem com ncc:essidade de proteo;:ao tern
direito a urn piano de intcgra~::lo dcfinitiva, contrariando as pdricas lubituais de "esperar e observar" que compreendc:
- Preservas;ao da f:unilia;
- Separas;ao temporaria/provis6ria da crians;a/jovem da sua familia;
- Separas;ao definitiva da familia biol6gica/colocas;ao em famllia id6nca
ou em instituis;ao/e prioritariamente a adops;ao;
- Preparas;ao da crians;a/jovem para a sua independencia.
A imervens;ao para a promos;ao dos direitos e protecs;ao da Crians;a e
do Jovem obedece a urn conjunto de prindpios definidos no quadro legal
subjacentes aos servis;os sociais, ou sejam:
-Interesse Superior da Crian<;:a e do Jovem- a intervens;ao deve responder prioritariamente aos interesses de bem estar dos mesmos;
- Privacidade - a intervens;ao deve ser efectuada no respeito pela intimidade, direito a imagem e reserva da sua vida privada;
- lntervens:ao precoce - intervens;ao imediata ao conhecimento/ sinalizas;ao da situas;ao de risco da crians;a/jovem;
- lntervens:ao minima - a intervens;ao deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituis;oes corn competencia em materia
de infancia;
- Proporcionalidade e actualidade - a intervens;ao deve ser a necessaria e a adequada a situas;ao de risco em que a crians;a/jovem se
encontra;
- Responsabilidade parental - na intervens;ao os pais devem assumir
os seus deveres para corn a crians;a/jovem;
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- Prevalencia da familia - a crians:a/jovem em risco deve prioritariamente ser abrangida por medidas que os integrem na sua familia ou
que promovam a sua adops:ao;
- Direito a informa~ao - a crians:a/jovem, os pais, o representante
legal ou a pessoa que tenha a sua guarda de facto tern direito a ser
informados dos seus direitos;
- Audi~ao ohrigat6ria e participa~ao - a crians:a/jovem tern direito
a ser ouvida e a participar nos actos e na definis:ao da medida de
protecs:ao e promos:ao dos seus direitos;
- Suhsidiariedade - a intervens:ao deve ser efectuada pelas entidades
corn competencia em materia de infancia e juventude, pelas Comiss6es de Protecs:ao de Crians:as e ]ovens e em {dtima instancia, pelos
Tribunais.

4. A influencia de factores sociais na promocrao do Bem-estar
Social das Criancras
No quadro dos bctores sociais devemos considerar, num primeiro
momento, a PESSOA cnquanto sujcito/cidadao que nasce/pertence/age/
morre numa Comunidadc Local (na dimensao mais restrita) e na sociedade global (na dimensao mais amp la).
PESSOA - que observa, aprende, ensina, emite sinais, questiona, provoca, reproduz ensinamentos e aprendizagens que exigem aos poderes politicos, aos decisores, aos profissionais e as estruturas comunidxias ATEN\=AO e INOVA\=AO nas suas praticas.
PESSOA - que na sua complexidade e diversidade necessita de ajuda
na perspectiva DESENVOLVIMENTISTA E ASSISTENCIALISTA.
Isto e:
" Na perspectiva desenvolvimentista, em que participa na construs:ao
do seu mundo e do mundo dos outros. Partilha necessidades/afectos
e respostas.
Sustenta-se esta perspectiva na valorizas:ao dos valores humanos da
partilha, da solidariedade e essencialmente do aprender/aprendendo.
A pessoa desenvolve-se e aprofunda competencias pessoais, sooa1s,
culturais, relacionais, profissionais e outras.
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• Na perspectiva Assistencialista, em que recebe ajuda de outro, permitindo-lhe ganhar mais confian<_;:a em si propria (Auto-Confian<_;:a),
ganhar a dimensao dos afectos, compreendendo melhor a sua rela<_;:ao
corn o outro e a sociedade (fase da tomada de consciencia dos seus
valores, da sua dignidade e sua corresponsabiliza<_;:ao na sua rela<_;:ao
corn a comunidade que a integra).

- E tambem importante considerarmos a dimensao da "Sociedade
Civil":
-A Sociedade civil enquanro espa<_;:o ptiblico c cnquanro base social de
participa<_;:ao do cidadao.
Recorrendo a Gremsci, autor que define a Socicdade Civil, como o conjunta de organiza<_;:6es responsaveis pela elabora<_;:ao e difusao de ideologias
pelas quais as classes buscam exercer a hegemonia.
E a Cohen e Arato, autores que defendem a no<_;:ao de Sociedade Civil,
coma:

-

Pluralidade - familias, grupos informais, associa<_;:6es;
Publicidade - institui<_;:ao de cultura e comunica<_;:ao:
Privacidade- dominio de auto-desenvolvimento e de escolha moral;
Legalidade - estrutura de leis gerais e direitos basicos.

Defini<_;:6es e nos;oes que nos remetem para a outra dimensao a da
PARTICIPAC,:AO. Conceito muito falado, comentado, integrado no novo
discurso cientifico, enquadrado nas teorias de Cidadania e aplicado pelas
praticas profissionais correntes e pela propria PESSOA a quem chamamos
Sujeito de Direitos.
- Participas;ao •
•
•
•

E urn

conceito dicotonico:

Directa ou indirecta;
Institucionalizada ou movimentalista;
Orientada para a decisao;
Orientada para a expressao.
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Preocupemo-nos corn as ultimas dimens6es do conceito:
Participas;ao - "Orientada para a decisao" - Consiste numa interven<;ao organizada, nao pontual, onde os actores da Sociedade Civil
intervem no processo de decisao;
Participas;ao - "Orientada para a expressao", mais simb6lica e caracteriza-se por marcar presenc;:a no espac;:o politico atraves da sua expressao,
m as corn pouco imp acto no processo decis6rio;
Participas;ao - significa fazer parte, tomar parte, ser parte, de urn
processo, de uma actividade publica e de acc;:6es colectivas. Referir a
parte - implica pensar o todo, a sociedade, o Estado, a relac;:ao das
partes entre si e destes corn o todo. E, como o todo nao e homogeneo,
ha que diferenciar os interesses, os valores e os recursos.
No dominio da participac;:ao ha ainda que fazer a distinc;:ao entre:
• Participac;:ao cidada - Enquanto prindpio de cidadania, fazer ou tomar parte de alguma coisa;
• Participac;:ao Social e Comuniraria - definida como prestac;:ao de servic;:os de forma organizada ou isolada.
Qual, o porque de referir as dimens6es de:
• Pessoa,
• Sociedade Civil e
• Participac;:ao
no ambito dos factores sociais corn influencia no Bem-estar Social
da Crianc;:a?
Porque sao as dimens6es que identifico como priorirarias na construc;:ao
de uma nova sociedade onde impera o desenvolvimento social e humano e
uma nova ordem social emerge no quadro de uma economia globalizada
mas, tambem, onde a promoc;:ao da igualdade aumenta e as desigualdades
sao mais visiveis e mais complexas na sua resoluc;:ao.
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Porque tambem considero serem os elementos essenClars para que a
protecyao da Crianya ganhe uma representayao Social e Colectiva de cuidado e, principalmente, de promotora de Bern Estar Social nas diferentes
formas de qualquer HOMEM, qualquer SOCIEDADE ser FELIZ. Formasque se revestem de actuayoes de PREVEN<:;:AO, TRATAMENTO
e ACOMPANHAMENTO.

5. 0 Espa<;o como condicionante do acesso aos Direitos
e Bem-estar Social da Crian<;a
Entendo Espayo como "habitat" de urn conjunto de pessoas que se rege
por normas e regras culturais proprias e de grupo.
Iniciemos este Cap!tulo corn o conceito de "Espayo de Vulnerabilidade":

- E urn

espayo instavel cujos suportes relacionais sao frageis, corn
especial incidencia na famllia e nas relay6es comunidrias.
-Para o desenvolvimento normal da Crianya/Jovem integrado neste
espayo social e, indispensavel, dar-lhe a possibilidade de criar v1nculos de solidariedade corn outros, independentemente de ser a famllia
ou outro agente o meio de vinculayao.

- Outro conceito importante e

0

de "EspayO de Integrayao":

- Caracterizado por uma populayao inscrita num sistema esdvel de
relay6es basicas (Familia, vizinhanya, etc). As Crianyas/Jovens que
participam neste espayo social, apcsar de poderem encontrar distintas dificuldades sociais, nao sao objecto da intervenyao publica. Isto
e, nao constituem urn problema social, na medida em que a Comunidade espedfica funciona de acordo corn a norma estabelecida.
No contexto do conceito de Vulnerabilidade, podemos identificar
alguns exemplos de grupos vulneraveis:
- Crianyas e }ovens em instituiy6es educativas grande percentagem
e resultante da situayao de pobreza ou exclusao dos pais;
INTERVEN<;Ao SoCIAL, 30, 2004

74

I

Jorge Ferreira
------

- Gravidez precoce - segundo os dados aparecem em maior percentagem:
• Grupos Familiares corn salarios mais baixos;
• Habitac;:6es degradadas;
• Desemprego elevado.
- Ainda neste quadro, e importante ter presente o conceito de "Espac;:o de
marginalidade e exclusao";
Espac;:o social definido de isolamento social. Os grupos tern carencia de trabalho e habitac;:ao esdvel e nao tern propriedade
alguma, o que reduz o seu grau de co-responsabilizac;:ao na comunidade local;
- Grupos designados por "Bruner (1970)" de culturas do fracasso,
ou seja aqueles que ficam na pobreza permanente, que nada produzem, nao fixam metas nem tern objectivos a nao ser os da
gratificac;:ao.

6. A influencia da Pobreza e da Exdusao Social na Crians:a
-A POBREZA - c definida e caracteriza o grupo de pessoas cujos
recursos - materiais, culturais e sociais, sao tao inadequados que nao
lhes permitem desfrutar de urn nivel de qualidade de vida consideradas aceid.veis pelos Estados membros em que vivem (Conselho de
Ministros das Comunidades Europeias 19-12-1984).
- Ha a realc;:ar nesta materia espedfica o Conselho da Europa de Nice
(Dezembro de 2000), que definiu coma objectivos:
• Avaliar o impacto da pobreza e da exclusao social ao nivel da
infancia na Europa;
• Examinar as Boas Praticas dos estados membros neste ambito;
• Reavaliar as Politicas nesta materia;
• Formular recomendac;:6es politicas contra a pobreza e a exclusao
da infancia.
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- Quest6es que nos levam a reavaliar e a, aprofundar a anaJise te6rico/
cient!fica sob re o contexto em que emerge o problema de:
" Pobreza e Exclusao Social - Dois marcos importantes na anaJise
dos factores sociais que influenciam o desenvolvimento social e
Humano dos Cidadaos e da Sociedade.
- Centremo-nos nas seguintes quest6es sociais:
• Nos ultimos 20 anos, a pobreza da infancia tern aumentado
consideravelmente no mundo e, cm particular, na UE;
" 1 em cada 5 crian<;:as corn idades entre os 0 e os 18 anos, vivem
em fam!lias corn rendimentos baixos segundo os dados da Eurostat;
• As crian<;:as, estao duas vezes mais expostas a situa<;:6es de pobreza que os adultos entre os 25 e os 49 anos;
• Na UE, 40% das fam!lias mono parentais corn urn filho vivem
em situa<;:ao de pobreza, ou seja 4 vezes mais que as fam!lias
nucleares;
" A taxa de pobreza das crian<;:as que vivem em famllias sem trabalho, sup era os 60 o/o.
Alguns exemplos que ilustram a dimensao dos problemas sociais decorrentes da pobreza e da exclusao:
- Ha crian<;:as que passam fome ou que os pais passam fome para os
alimentar;
- Ha crian<;:as mal vestidas;
- Crian<;:as que vivem em espa<;:os apertados e expostas a todo o tipo
de temporais;
- Crian<;:as que nao tern urn brinquedo, urn livro, urn computador ou
o acesso a este;
- Crian<;:as que nao fazem uma viagem escolar porque os pais nao tern
possibilidade;
- Crian<;:as que vivem em fam!lias sem trabalho, em fam!lias monoparentals;
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-

Crian<;as
Crian<;as
Crian<;as
Crian<;as

que abandonam a escola antes do tempo;
que vivem em zonas desfavorecidas;
doentes ou corn problemas de saude;
pertencentes a Minorias Etnicas ou filhas de emigrantes.

7. Novos riscos surgem na Sociedade Actual
A sociedade actual marcada pelo processo da globaliza<;ao economica e
social, pelo alargamento da Uniao Europeia e pela afirma<;ao da cidadania
activa, cria a possibilidade de novas riscos sociais, nomeadamente:
- A mudan<;a na politica do mercado !aboral - se por um lado pode
aumentar o crescimento c promover novas oportunidades - pode
tambem levar a que os pais tenham que aceitar trabalhos cada vez
mais inseguros, tempodrios c mal remunerados - com consequencias negativas para os scus filhos. Questao que coloca no centro do
debate politico a "concilia<;ao" da vida familiar corn o emprego e o
funcionamento dos scrvi<;os sociais;
- Favorecimento do novo grupo de analfabetos numa sociedade global - por ex., 0 nao ou 0 limitado acesso as novas tecnologias pelas
crian<;as pobres ou excluidas e as taxas elevadas de abandono precoce
da escola;
- 0 desequilibrio entre as estatisticas demograficas, ou seja entre as
taxas de aumento de vida e as taxas de natalidade;
- As altera<;oes que se veem acentuando nas ultimas duas decadas
ao n1vel das estruturas familiares e os papeis dos sexos enquanto
resultado de:
• Taxas de divorcio;
• Aumento do numero de nascimentos fora do casamento;
• Aumento do numero de familias monoparentais;
• Maior diversidade etnica e religiosa;
• Redu<;ao do apoio da Familia alargada.
l~TERVEN(;,\o SocrAL, 30, 2004

8. A Protecc;:ao da Crianc;:a atraves da "SAUDE"
- Revisitando o artigo 152.0 , do Tratado de Amcstcnliio da Uniao
Europeia que refere: "( ... ), deve assegurar-s,e um nivcl alto de Sat'Idc,
atraves das pollticas e actividades Comunit:lrias", contd1do que rcsponsabiliza cada Estado Membro pela organiza<;:ao e dcscnvolvimcmo
dos servi<;:os de Saude e por uma interven<;:ao que inclua:
• Investiga<;:ao;
• Informa<;:ao;
• Educafiio (a forma<;:ao continua dos profissionais).
-Urn dos problemas, em que ha necessidade de interven<;:ao da satide,
sao os acidentes domesticos.
As Crian<;:as, em maior risco, sao as que pertencem a familias corn
baixos rendimentos economicos, visto que os pais nao podem adquirir
equipamentos seguros nem melhorar as instala<;:6es que sup6em perigo.
-Urn outro problema a assinalar e a emergencia da cultura da droga
entre Crian<;:as e ]ovens. Assinalando as anfetaminas, extasy, LSD,
bem como 0 consumo do alcool e do tabaco.
- Outros problemas se tern vindo a assinalar no grupo das Crian<;:as
e dos ]ovens fruto do desemprego juvenil e da exclusao social, ou
sepm:
• Problemas de saude mental;
• Aumento do numero de suicidios;
• Aumento de condutas auto-lesivas.
-A pobreza e a exclusao social, buscam em algumas situa<;:6es, sustentabilidade na Saude da garantia para a atribui<;:ao de subsidios ou
apoios pontuais justificados na "doen<;:a", corn maior incidencia no
grupo das crian<;:as e das mulheres.
-A "doen<;:a" e justifica<;:ao num quadro de pobreza e/ou exclusao social para a mulher nao trabalhar, nao cuidar da casa, dos filhos da
familia, perspectivando uma situa<;:ao de dependencia economica e
INTERVENy.Ao SociAL, 30, 2004
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social do Estado. Por outro lado, a saude atesta ou aprofunda o diagn6stico dos sintomas que leva em muitas situay6es ao abandono dos
cuidados de saude pela utente.
Na crianya, temos os problemas do diagn6stico (pela Sat'lde), das necessidades Educativas Especiais no que respeita ao processo educativo.
Muitas destas crianyas encontram, neste diagn6stico, justificayao para o
seu insucesso escolar ou dificuldades de aprendizagem quando, na realidade, este nao e mais do que urn mero atributo para mais urn subsidio a
familia.
0 que procuro questionar nestas afirmay6es e a forma como se intervem e como os diferentes agentes sociais actuam no problema. Actuayao
individual (isolada) ou articulada, eis a questao?

9. Servi~os Sociais de protec~ao

a crian~a/jovem

Os Serviyos Sociais constitucm um scrvi<;:o pt'tblico para prevenir e
intervir nos Problemas Sociais cmergentcs na comunidade local e para
facilitar a integra<;:ao social, mediante recursos sociais (Centros, equipas
tecnicas, etc.) de gestao pt'tblica e privada.
Os Serviyos Sociais contemplam as seguintes fun<;:6es:
- Saude, educa<;:ao, habitayao e urbanismo, emprego, trabalho, apmo
econ6mico e servi<;:os socrars pessoais.
Estes ultimos contemplam presta<;:6es em funyao de necessidades especiais em areas como:
- infancia e familia;
- cidadaos/popula<;:ao;
- deficientes/incapacitados;
- toxidodependentes/marginalizados.
Os "Servi<;:os Sociais" incidem em dimens6es essenciais na actualidade,
tars como:
- promo<;:ao das condiy6es de justi<;:a e igualdade social;
- preven<;:ao das desigualdades sociais;
- acyao assistencial individual ou colectiva;
- reinser<;:ao social individual e colectiva.
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No quadro da experiencia Portuguesa, temos de reals:ar a organizas:ao
dos servis:os sociais de protecs:ao a criant;a/jovem baseados nos Modelos de
Protect;ao da Criant;a!Jovem: - Modelo de Protect;ao e o Modelo Tutelar
Educativo.
0 Modelo de Protecs:ao dirigido para as situas:oes de Crians:as em
Risco: categoria que pressupoc situa~:ocs idem ilicadas eo m d iferentes expressoes de Mau Trato (negligcncia, ahandono, mcndicidade, mau trato
fisico, psicologico, emocional, ahuso sexual, ... ) que cxigcm uma inrcrvent;ao activa e de resposta imcdiata ao prohlcma.
0 Modelo Tutelar Educativo dirigido aos .Jovcns dclinqucntes ou
}ovens corn comporramentos delinqucntcs, rclacionados com situa<;()cs de
pequena criminalidade juvenil.
Realt;o que a Crian<;:a enquanto cidadao constitui a primcira prioridade e representa 0 grupo corn maior impord.ncia, porque e deste que
emergem os restantes:
- Criant;as em Risco;
- Criant;as Maltratadas;
-}ovens Infractores.
Esta preposit;ao coloca-nos perante o problema da intervent;ao profissional a desenvolver junto da Crian<;:a e do Jovem.
Coloca-nos perante a necessidade de uma reBexao profundae global da
diversidade de servit;os sociais que actuam junto da Criant;a e do Jovem e
questiona-nos enquanto profissionais, sobre:
-que articulas:ao/cooperas:ao se estabelece entre tecnicos e Servit;os?
- que modelos de intervent;ao profissional sao desenvolvidos na area
das crians:as?
- e sobre a transversalidade das politicas sociais enquanto promot;ao
do bem estar e salvaguarda dos interesses da Criant;a!Jovem e que
coordenat;ao existe?
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No ambito das Crians:as em desprotecs:ao, a interven<;:ao pauta-se por
dois tipos:
- Imerven<;:ao do tipo curativo e preventivo, em que esta presente a
aproxima<;:ao das partes envolventes na situa<;:ao (maltratado e maltratante), o envolvimento dos agentes na propria resolu<;:ao da situa<;:ao,
a informa<;:ao/forma<;:ao a familia e o acompanhamemo da situa<;:ao.
Pode haver uma interven<;:ao Judicial, que pode levar a retirada das
Crian<;:as aos pais de forma provis6ria e nao definitiva.
No ambito dos }ovens infractores a interven<;:ao deve promover a reeduca<;:ao do jovem, o seu bem-estar e a sua protec<;:ao.
Para a execu<;:ao destas interven<;:oes temos hoje uma diversidade de
forma<;:oes academicas, que permitem promover uma imerven<;:ao multidisciplinar, urn conjunto de institui<;:oes que asseguram a protec<;:ao e
acolhimento da Crian<;:a e do Jovcm, a forma<;:ao e aprendizagem, a sociabilidade e solidariedade entre si, a inser<;:ao na vida activa. Em menor
numero (lamentavelmente) institui<;:oes que promovam urn trabalho corn
os pais, as familias e a escola, enquanto garantes de transmissao de valores
Humanos e de maior Justi<;:a Social.
Por sua vez, ao considcrarmos a Crian<;:a enquanto sujeito de Direitos a
qual e reconhecida alguma autonomia, pressupoc, em minha opiniao, urn
modelo de interven<;:ao Social e Judicial baseado em pressupostos claros de
coopera<;:ao/articula<;:ao, corn objectivos de promo<;:ao de uma rede social
de resposta aos problemas da Crian<;:a e do Jovem.
E de reconhecer que muito trabalho, realizado pela Justi<;:a, nao sera
necessaria se o significado do Servi<;:o Social for legitimo e justo.
Uma aproxima<;:ao entre a Justi<;:a eo Servi<;:o Social nao se pode dar se
o Servi<;:o Social for utilizado como subalterno da Justi<;:a.
No ambito da interven<;:ao Social, junto das crian<;:as/jovens, temos de
(re)introduzir a no<;:ao clara de que a familia e a "celula basica da sociedade" e dai que o trabalho a realizar corn os mesmos, consiste em proporcionar as familias os meio que lhes permitam cumprir a sua missao de
criar e de educar.
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Na intervens;ao, junta da familia, temos de ter presente a imervens;ao
de varias instituis;6es:
-

Escolas,
Centros de Sat'ide,
Policia e
Servis;os de Acs;ao Social
que colaborcm e intervenham na prevens;ao e reajustamento da
crians;a e da Llmllia ao scu mcio normal.

As situas;6es, consideradas graves na pcrspccriva do hem cstar c do
interesse da crians;a, tais como: crian<;as abandonadas, crian<;as com comportamentos desviantes, crian<;as delinquentes ou infractores, que exigcm
a imerven<;ao da acs;ao judicial nas atribuis;6es da familia, substituindo-a
temporariamente ou definitivamente.
Nestas situas;oes, compete a imervens;ao social desenvolver acs;oes que
levem ao reajustamento da crian<;a ao meio familiar. Trabalho que deve
ser desenvolvido antes de uma acs;ao Judicial.

A lnterven<;:ao Social no Judicial
A pratica da intervens;ao Social no Judicial, assenta numa abordagem
individual, com enfase numa intervens;ao psicossocial.
Caracteriza-se por uma actuas;ao s6cio-juridica atraves do:
• Atendimento individualizado, apoiado em perspectivas educativas,
com objectivos de correcs;ao e reajustamento do menor e da familia
aos padr6es considerados normais.

E uma Interven<;ao Social, baseada na entrevista, atraves da qual o
Assistente Social estuda, diagnostica e promove o plano de intervens;ao e
acompanhamento da situas;ao.
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• Entrevista, que tern por objectivo recolher elementos que melhor possam esclarecer o caso, compreender as pessoas nele envolvidas, bem
coma contribuir para o planeamento do programa social a promover
junto da situa<;:ao espedfica.
Na promos:ao e desenvolvimento desta intervens:ao social, esta requer
tempo e recursos, para que garanta uma intervens:ao tecnica em prol de
uma intervens:ao mais de cad_cter administrativo.
No entanto, temos de ter presente que o Assistente Social ou o
Interventor Social pode e deve dar sugest6es, orienta<;:6es sobre a medida
a aplicar a crian<;:a, mas estas estao sempre dependentes da decisao do
magistrado que tanto pode recusar como aceitar.

Competencias profissionais
No campo das competencias profissionais, e atribuis:ao do Assistente
Social, realizar:
• 0 estudo Social da situa<;:ao;
• 0 diagnostico;
• Fazer proposta de medidas de intervens:ao e acompanhamento.
Estas competencias so se tornam legitimas se forem reconhecidas pela
intervens:ao Judicial.
De acordo corn urn dos autores teoricos da intervens:ao do Assistente
Social - Cristina de Robertis - , a intervens:ao social visa produzir, suscitar
e refors:ar as mudans:as previamente definidas sob re diferentes plan os:
•
•
•
•
•

Das rela<;:6es interpessoais;
Da familiae do grupo;
Utilizas:ao dos recursos colectivos pelo cliente;
Dos organismos que se ocupam dos clientes;
Da legisla<;:ao social.
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Propostas para a Intervens:ao
Actualmente, assistimos a um novo paradigma para a interven<;:ao
profissional, sustentado na "Parccria". Nao scndo a parceria urn conceito dado, que nao instil ui !Jll1 c:unpo te<irico novo, e urn paradigma ou um refcrcncial da ae<;:!o pt'Jhlica.
Paradigma que surge no contcxto do dcscnvolvillwllto da privatiza<;:ao dos meios de produc;~io, de dist rihu i<;;l<l c do consumo, promovendo o mundo da Socicdadc Civil c o mundo do Lstado, impondo
a problematiza<;:ao da erica das instituic;6cs.
A parceria e, entao, uma negocia<;:ao entre duas Oll mais partes, utilizando as capacidades de cada uma del as, tendo em vista a sat ishc;ao
da necessidade diagnosticada ou a obten<;:ao de urn resultado positivo em prol do grupo social a que se dirige.
Esta negocia<;:ao tern como fundamento a interioriza<;:ao de que a
resolu<;:ao dos problemas das pessoas so se consegue se houver uma
interven<;:ao a nivel da comunidade local, principalmente quando o
problema e complexo e multifacetado.
Outra dimensao importante e a interven<;:ao profissional sustentada na
parceria, paradigma que traz consigo uma nova ordem organizacional,
no que respeita a matriz tecnica/operativa, organizacional e concep<;:ao
de politicas sociais. E nesta triade que uma nova proposta de interven<;:ao
profissional mais solidaria, imeractiva e participativa vai ter de emergir.
Uma interven<;:ao que contemple o prindpio da coopera<;:ao e da transversalidade dos saberes e das respostas sociais. Uma interven<;:ao que indui
o Sujeito/Cidadao como parceiro activo e participativo na ac<;:ao do profissional.
Uma dimensao associada ao paradigma de Parceria e a constru<;:ao
de Redes, enquanto suporte essencial a interven<;:ao profissional.
As Redes constituem urn verdadeiro potencial na promo<;:ao da PARTICIPA<:;:AO e da AUTONOMIA.
- A organiza<;:ao da interven<;:ao profissional em Rede possibilita inovar/criar ao contrario da filosofia de trabalho isolado; fomenta uma
articula<;:ao entre as organiza<;:6es (Publicas/Privadas) e os grupos
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diferenciados, procurando em interao;:ao encontrar respostas que
satisfac;am as necessidades decorrentes das quest6es sociais geradas
pela estrutura socio-economica.
0 trabalhar em rede requer o uso de tecnicas espedficas de intervenc;ao, nomeadamente:
• A compartilha de objectivos - como identificar interesses comuns
e a que n1vel (institucional, tecnico, comunitario);
• Procedimentos Administrativos (formal e informal); Tecnicas
(identidade e reconhecimento da pratica); Operativos (capacidade
de intervir, meios dispon{veis e condic;6es de tempo e espac;o).
Duas outras dimens6es essenciais sao a configurac;ao ou reconfigurac;ao de uma nova intervcnc;ao profissional:
• A Etica;
• E a Interdisciplinaridade.
A Etica, e na actualidade, uma dimensao a acautelar na intervenc;ao profissional, quando esta e cada vez mais apoiada por sistemas
informaticos, atraves do recurso e uso das novas tecnologias da informac;ao e comunicac;ao. A introduc;ao das novas tecnologias no
trabalho dos profissionais obriga a repensar os modos de trabalho e
as interacc;6es entre parceiros e a remodelar as organizac;6es.
Um enfoque importante a reforc;ar eo da Etica da relac;ao, onde emerge
tambem o prindpio da confidencialidade e do segredo profissional. Neste
quadro de refed:ncia, surge entao o primeiro dilema etico no exerdcio
profissional, ou seja, como agir numa situac;ao de pedofilia, violac;ao,
abuso sexual, HIV, gravidez precoce, que sao relatadas aos profissionais,
mas a quem o utente pede confidencialidade.
A Etica profissional deve evitar que a conduta profissional se transforme, apenas numa declarac;ao de boas intenc;6es, mas sim que assuma
a sua responsabilidade dvica e polltica, como objecto da construc;ao de
propostas colectivas alternativas aos problemas sociais da actualidade.
INTERVEN<:;:Ao SociAL,

30,

2004

Qucsrionar as Praticas Sociais junto rh C:rian<;a/]ovem

I

85

A sociedade actual reclama, como ut·gente, uma Etica da Responsabilidade Solidaria, capaz de afrontar os desafios da contemporeneidade e de
assegurar aos HOMENS a capacidade de lhes responder.
Entrando na dimensao da INTERDISCIPLINARIEDADE, area que
se tern vindo a afirmar nas tiltimas duas decadas e promotora da renovac,;ao das praticas profissionais:
- A interdisciplinaridade deve ser entendida como o encontro entre
diferentes disciplinas e a passagem entre diferentes realidades;
- Uma pratica que consiste em fazer circular os conceitos e os objectos
de acc,;ao, que facilita o tratamento dos conceitos e dos objectos por
diferentes imerventores;
-A interdisciplinaridade implica uma metalinguagem que, no seu
prindpio, respeita a heterogeneidade dos saberes;
-A intervenc,;ao interdisciplinar torna-se vis{vel quando o profissional
se sabe posicionar numa imervenc,;ao e na intervenc,;ao directa. Tambem e vis1vel no Saber Fazer, Saber Aprender e Saber Ser corn os
outros.
Fases da Intervens:ao Social

De acordo corn os prindpios referenciados nas propostas para a imervenc,;ao, esta obedece a diferentes fases nomeadameme:
• Determinar o problema social (perceber quem o solicita, o pot·que e
a quem se refere);
• A analise da situac,;ao, (recolha de informac,;ao sobre a situac,;ao e/ou
cliente, levantamento dos recursos institucionais e de servic,;os de suporte a situac,;ao/ cliente);
• Avaliac,;ao preliminar e operacional da situac,;ao (o que permite elaborar hip6teses de trabalho);
• Desenvolvimemo da acc,;ao (definic,;ao do n{vel da imervenc,;ao - individual, familiar, institucional, comunitaria);
• Avaliac,;ao dos resultados (verificar as mudanc,;as produzidas na srtuac,;ao e por vezes reajustar os objectivos iniciais).
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0 Diagn6stico
A elabora<_;:ao diagnostica nao pode ser apenas sustentada numa entrevista, num telefonema ou numa reuniao de trabalho.
- 0 diagnostico imp6e ao profissional fazer:
- 0 despiste da situa<_;:ao;
Identificar indicadores de risco na situa<_;:ao;
- Investiga<_;:ao I estudo;
- Avalia<_;:ao do caso.

0 despiste da situacrao, constitui o primeiro passo para proporcionar
ajuda/protec<_;:ao a crian<_;:a e a familia, que se encontra na situa<_;:ao problema. Esta ac<_;:ao e importante para que se desenvolva urn processo de
interven<_;:ao, centrada nas necessidades espedficas das Crian<_;:as e famflias.

Indicadores de risco, incidem essencialmente na observa<_;:ao e analise
do tecnico, centrada:
No estado da Crian<_;:a;
- Carencias da Crian<_;:a;
- Problemas de conduta da Crian<_;:a ou da familia;
- Caracterfsticas espedficas da Familia (Pais);
- Habita<_;:ao;
- Espa<_;:o territorial de residencia;
- Equipamentos sociais, educativos e de lazer implementados na
comunidade local;
-Etc.,

Investigacrao e/ ou estudo, consiste essencialmente na aplica<_;:ao do
conhecimento teorico/cientffico do tecnico, exigindo-lhe saber e profissionalismo na sua ac<_;:ao, na medida em que e a fase do diagnostico que
procura:
- Comprovar a validade da situa<_;:ao problema ou nao, atraves de evidencias fundamentais;
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- Analisar se as necessidades da Crian<_;:a estao garantidas atraves de
recursos familiares e sociais devidamente identificadas.
Esta fase do diagnostico e urn momento de trabalho imensivo, onde o
uso de instrumemos tecnicos e a recolha de informa<_;:ao sao fundamentais
para o planeamento do piano de imerven<_;:ao profissional.

Estudo preliminar- que sinais a procurar?
1. Primeiro momento:
- Reconhecer as nossas ideias preconcebidas sabre o problema social
apresentado pelo sujeito;

2. Segundo momento:
- Idemificar os sinais priorirarios relacionados corn o problema social
e pot·que motivo isso e tao dificil de por em pratica.
- Intensificar as entrevistas, por forma a verificar se ha contradi<_;:ao
ou nao do emrevistado, atraves da confirma<_;:ao de fontes externas;
- Imerac<_;:ao interpessoal atraves dos canais de comunica<_;:ao:
• As palavras. Ex.:
- "E isso, mais ou menos";
- "Responder a uma perguma corn outra: Porque faria eu uma coisa
dessas?";
- "N-ao tern provas , .
• As caracteristicas da voz:
- Intensidade;
- Ritmo;
- Hesita<_;:6es;
- Repeti<_;:6es.
Ex.: Eleva<_;:ao do tom de voz em situa<_;:6es de medo.
• As expressoes faciais:
- Micro express6es (urn a emo<_;:ao atinge o rosto);
- Emo<_;:6es silenciadas (quando uma pes so a tenta ocultar urn a emo<_;:ao);
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- Express6es automaticas (as emo<;:6es sao transmitidas ao rosto):
Ex.: quando estamos tristes o canto da boca descai;
- Expressao facial de tristeza: o canto interior das sobrancelhas ergue-se.
•
-

A linguagem corporal:
Fuga ao contacto visual;
N ervosismo;
Gesticula<;:ao (designa a forma como falamos corn as maos).

- Nao podemos detectar abusadores e violadores de crian<;:as corn toda
a seguran<;:a e eficacia, temos que prestar aten<;:ao as formas de evitar
que agressores potenciais tenham acesso as Crian<;:as/Jovens.
- Temos que prestar aten<;:ao as PROBABILIDADES e evitar situa<;:6es
de ALTO RISCO, entendendo estas, como por exemplo, a questao
de pedofilia:
• HOMENS, que se envolvem em actividades Juvenis e que concentram na totalidade o seu tempo e a sua aten<;:ao nas crian<;:as e tern
poucos, ou nenhuns, interesses que envolvam adultos.
Por ti!timo a avalia'iaO do caso que integra 0 estudo e analise das
condi<;:6es espedficas da Crian<;:a e do funcionamento da Familia.
N esta fase devem-se:
- Identificar as causas que motivaram o problema;
- Determinar os aspectos/factores que representam os pontos frageis da
familia, procurando ainda identificar os obsraculos a interven<;:ao;
- Identificar os aspectos positivos e os negativos presentes na situa<;:ao e
na familia, nos quais o profissional devera apoiar a sua interven<;:ao,
no sentido de responder ao problema;
- Estabelecer quais as areas do problema em que deve incidir a interven<;:ao profissional, corn vista a sua altera<;:ao/mudan<;:a;
- Determinar qual a possibilidade que existe para que a condi<;:ao se
modifique.
Uma outra interven<;:ao, solicitada pelo Judicial ao Social,
panhamento social a situa<;:ao e/ OU cliente.

eo

acom-
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Entenda-se, acornpanharnento social, enquanto instrurnento de trabalho que tern por finalidade responsabilizar o cliente.
Este acornpanharnento social passa pela rnobiliza<;ao dos recursos pr6prios do cliente e pelas cornpetencias profissionais do Assistente Social.
Referirno-nos a urn acornpanbamento social que cornporta urna dimensao educativa centrada no clicntc.
Este acornpanharnento visa:
• Urna rnudan<;a sobrc a pcssoa c scu lllcio cm que csd inscrido;
• Forrnalizar as rcspostas opcracionais i1s d ificuldadcs cncoiH radas na
pd.tica da inserc,:ao;
• Responder a quest6es espedficas como Alojamcnto, Fmprcgo, ao
nivel da insers:ao.
Atraves do Acornpanharnento Social, o Profissional: preserva c rcfors:a
as sociabilidades no grupo a que o sujeito acornpanhado pertence, mas
que esta ou se encontra afastado;
Desenvolve uma rnetodologia contra o isolarnento, contra a desqualifica<;ao da pessoa perante si e perante os ourros. 0 Assistente Social, na
pratica do acornpanharnento social p6e a enfase no aspecto da contratualiza<;ao.
0 Acornpanharnento Social constitui-se, tarnbern, nurna fase do percurso de insers:ao durante o qual a pessoa encontra o seu lugar e a sua
cidadania, ou seja:
- 0 acornpanharnento social desenvolvido no sentido de facilitar a
constru<;ao de rnicro-espa<;os-sociais no seio dos quais as pessoas poderao desenvolver urn projecto de vida ;
- Urna das questoes que surge no acompanharnento e a possibilidade
concreta de articular acornpanhamento individual e mobiliza<;ao de
recursos colectivos;
- Entenda-se rnicro-espa<;os-sociais na perspectiva de:
• Apropria<;ao do espa<;o social e nao sornente da necessidade
sentida pelo individuo;
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• Levar o individuo a participar na melhoria do seu quadro de
vida, rela<;:6es de vizinhan<;:a, criar urn espirito de cidadania, ou
seja, que o sujeito passe de consumidor a cidadao;
• Cria<;:ao de suportes de inser<;:ao colectivos que facilitem a reinser<;:ao social dos sujeitos de interven<;:ao.

• A visita Domiciliaria
Por vezes desvalorizada, esquecendo a importancia desta interven<;:ao
na elabora<;:ao de urn diagnostico do problema social em estudo.
- Podemos definir a visita domiciliaria como uma entrevista efectuada
no domidlio do utente que visa aprofundar a compreensao diagnostica, o estudo e observac;ao do ambiente familiar.
- E urn instrumento de trabalho de recolha de informa<;:6es que permite urn a analise correct a e completa da situa<;:ao; que permite captar qual a rela<;:ao existcnle entre o utente e o ambiente envolvente
(familia e comunidadc); que consistc na observa<;:ao das condi<;:6es e
da organiza<;:ao da Casa e a interac<;:ao que os membros da familia
estabelecem corn a mesma.

10. Coordena\ao da rede publicae de solidariedade de
proteC\aO a crian\a•
Esta e uma questao central na minha analise, a coordena<;:ao possibilitara rentabilizar recursos, meios e respostas sociais, contrariando a ideia
de que e necessaria criar mais Servi<;:os, mais Institui<;:oes e de que nao
temos respostas para nada. Ideia que promove rotinas na interven<;:ao e na
organiza<;:ao institucional no que respeita ao cumprimento dos requisitos
tecnicos e legais dos Servi<;:os e da interven<;:ao profissional. Os centros de
acolhimento temporario transformam-se em lares, os lares transforma-se
em asilos, os centros educativos transformam-se em centros mediadores
para a prisao, as Institui<;:6es Particulares Solidariedade Social ou Centros
Comunirarios passam de espa<;:os de socializa<;:ao, integra<;:ao social a espa<;:os de ocupa<;:ao periodicos ou de subsistencia.
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Embora estas afirmac;:oes possam parecer metaforicas elas tambem sao
em muito realidade.
Neste dom!nio, parece-me, importante promover-se a realizac;:ao de um
manual que estabelec;:a as competencias dos diferentes Servic;:os que constituem a re de de protecc;:ao (publica e solidaria), em particular a nivellocal
e que defina os procedimentos de cada Servic;:o.
E necessaria integrar na matriz profissional a figura do GESTOR DE
CASO que devera ter por func;:ao o controle permanente da avaliac;:ao do
caso. E o profissional de referencia no caso que coordcna as actuac;:oes e
os recursos envolvidos.
Tambem, a coordenac;:ao de Scrvic;:os, possihilirad um mclhor cntendimento e compreensao das ncccssidadcs da (amllia de f(mna inrcgrada.
Esta coordenac;:ao parece-me que poder;i melhorar a tomada de dccisoes c
racionaliza a utilizac;:ao e duplicac;:ao dos recursos sociais.
Actualmente, nao e poss!vel continuar mais com a logica administ rativa dos servic;:os publicos, caracterizada por intervenc;:oes pontuais, superficiais, o que podemos chamar de "logica do pingue-pongue".
Tomemos por exemplo o que hoje se passa na protecc;:ao da crianc;:a ao
nivellocal:
-A Seguranc;:a Social que passa a situac;:ao para a Comissao de Protecc;:ao. A Comissao que nao tem meios ou nao deve intervir passa para
o Ministerio Publico. 0 Ministerio Publico remete a Comissao de
Protecc;:ao e/ou a Seguranc;:a Social. A Escola, que tem um servic;:o de
Psicologia e Orientac;:ao, detecta uma situac;:ao de absentismo escolar
e passa para a Comissao de Protecc;:ao com a sinalizac;:ao de Crianc;:a
em Risco. Uma situac;:ao que e sinalizada a Policia de Seguranc;:a
Publica (ou Escola Segura) e esta remete copia para a Seguranc;:a
Social, a Comissao de Protecc;:ao e ao Ministerio Publico. A seguir o
Ministerio Publico remete a mesma sinalizac;:ao a Seguranc;:a Social e
a Comissao de Protecc;:ao. A Seguir a Comissao remete a Seguranc;:a
Social e esta remete de novo ao Ministerio Publico e a seguir, e melhor nao continuar.
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Conclusoes
Da reflexao desenvolvida ao longo do texto podemos concluir sabre:
- A impord.ncia da clarificac,:ao de urn quadro metodologico que
oriente nao so as praticas operativas, mas tambem as politicas e as
organizac,:6es. Nao podemos solicitar a intervenc,:ao operativa uma
acc,:ao horizontal (em rede) quando o modelo de Gestao das Organizac,:6es e vertical (hierarquizado nas decis6es);
-A importancia do conhecimento de cada unidade territorial (freguesia, bairro, rua ... ), que constitui uma area de intervenc,:ao profissional
no planeamento da Acc,:ao tecnica e do seu quadro metodol6gico
a seguir, que possibilite elaborar planos de intervenc,:ao profissional
adequados e dirigidos as necessidades da populac,:ao alvo;
- A construc,:ao de uma nova matriz cultural e de uma nova logica na
organizac,:ao e gestao dos servic,:os e das praticas operativas, o que
imp6e aceitar e reconhecer a PARTICIPA<::AO coma urn Direito e
urn Dever de todo e qualquer cidadao;
- Ser necessaria valorizar a reflexao sobre a representac,:ao social que o
utente tern do sistema de protecc,:ao social e a representac,:ao que o sistema de protecc,:ao social tern do utente. Questao que reabre o debate
sabre a dimensao Social e comuniraria dos direitos e Bem-estar Social da Crianc,:a;
- 0 confronto entre uma cultura de Bem-estar Social (essencial a
todos) e as praticas sustentadas em rituais e costumes intra e inter
gerac,:6es, mais especificamente vivenciadas em grupos etnicos, e uma
mais valia para o desenvolvimento da participac,:ao do Cidadao na
busca de respostas ao seu problema;
-Os temas publicos (comuns) da Crianc,:a em risco, maltratada, abusada e a sua influencia na valorizac,:ao da protecc,:ao da Crianc,:as, por
ex: a gravidez- e uma doenc,:a? Nao. Entao para que ir ao medica?
Principalmente quando se trata de uma jovem adolescente ou de uma
situac,:ao que pretende fazer urn aborto? (assinale-se a presenc,:a da
dimensao cultural do Bairro e da Familia);
-A dimensao da Educac,:ao para o Bem-estar Social, que considero ter
tanta forc,:a coma a afirmac,:ao "Educac,:ao para o Direito";
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- A func,:ao da Educac,:ao, principalmente na sua dimensao preventiva
(a perseveranc,:a de habitos de consumo de estupefacientes, de alcool
em "substituic,:ao" da aprendizagem, referenciemos as taxas de insucesso escolar ou abandono precoce da escola);
Procurei nesta reflexao trazer ao debate a desconstruc,:ao do tema nas
suas multiplas dimens6es, procurando implicar cada leitor na problematizac,:ao do actual contexto social, politico c ccon6mico que vivemos e das
praticas sociais e organizacionais actuais.
Na actualidade, estamos perante urn periodo da hist6ria que nos pede
mudanc,:a na nossa atitude face aos mais pobrcs e mais dcsfavorecidos. Isto
e, a implicac,:ao dos mais pobres e dos mais desfavorecidos em todos os
processos. Porque nao lhes dar voz e exclui-los. Por exemplo as crianc,:as
que vivem sozinhas em casa, famllias itinerantes, quest6es de asilo e refugiados, tern opini6es feitas a partir das suas experiencias de vida que
devemos ter em conta na nossa intervenc,:ao profissional.
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