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-
CAMPO DE INTERVEN(:AO DO SERVIc;O 
SOCIAL: AUTONOMIAS E 
HETERONOMIAS DO AGIR 

Marflia Andrade* 

0 artigo e uma elabora~cio sob reo campo do Servi~o Social e sob re 
o modus operandi do assistente social num itinerdrio analitico que 
atravessa designadamente os sujeitos do agi1; os espa~os 
institucionais, seus constrangimentos e possibilidades, a posi~ao 
estrategica do assistente social ea singularidade dos sujeitos e 
objectos de interven9iio. 

Ap6s alguns anos de experiencia profissional e de docencia, as minhas inqui
eta9oes dirigem-se para a procUI·a de novas categorias do pensar que permitam 
outras abordagens do Servi9o Social e outras figura96es do agir dos assistentes 
sociais, priorizando a dirnensao polftica da pratica. 

Ancorada nurna visao de mundo em que a democracia e uma questao substan
tiva e nao uma questao adjectiva, partindo de um conjunto de parametros te6rico
metodol6gicos e etico-polfticos que constituem referencias nesta area de interven
yao e de conhecimento, busca-se a reconstru9ao e recria9ao do agir na actualidade. 

0 contacto no terreno, corn moradores de bailTOS de habita9ao social, de baitros 
degradados e de bairros antigos da area metropolitana de Lisboa, as reunioes corn 
decisores institucionais e, muito patticularmente, o trabalho de crftica e reflexao 
corn assistentes sociais sobre as suas pr6prias praticas e sobre a pratica de estagio 

* Doutorada em Servi90 Social, docente do ISSSL 
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dos alunos do ISSS de Lisboa, tern contribufdo para urn conhecimento dos cons
trangimentos e das possibilidades, das necessidades, das capacidades e dos de
sejos de uns e de outros. A ideia da imprescindibiJidade de anaiises crfticas e 
propositi vas sobre o agir, bem como da urgencia da produ~ao de conhecimentos 
na area de Servi~o Social que qualifiquem simultaneamente o ensino e a pnitica de 
terreno, sao coisas partilhadas por muitos. 

A necessidade de problematiza~ao, de investiga~ao, e tida como condi~ao sine 
qua non para a constru~ao do conhecimento e para a ruptura corn modelos ultra
passados e desadequados de olbar, de pensar, de agir. 

Uma caminhada intelectualmente mais produtiva exige a trocar saberes, o debate, 
a concordancia e a discordancia, a argumenta~ao e a crftica, a problematiza~ao das 
condi~6es reais da experiencia, a constante constru~ao, desconstru~ao, reconstru
~ao dos conhecimentos. 

0 problema e complexo nao s6 pelas mutay6es societarias deste principio de 
seculo, mas tambem pela multiplicidade dos factores intrfnsecos e extrfnsecos que 
o modus operandi do assistente social comporta. 

Na verdade, o potencial tecnol6gico da modernidade, no final dos anos 90, a 
globaliza~ao da economia, da sociedade e da cultura, induziram mutay6es cornple
xas e rapidas nos contextos de vida de todos n6s, bem como altera~oes significa
tivas ao nfvel dos paradigmas cientfficos e das axiomaticas das grandes estruturas 
do pensamento. 

Este movirnento das reahdades e das ideias, alterou as dimens6es/categorias de 
tempo e espa~o, alterou as coordenadas do espa<;o publico e do espa~o politico, 
as formas de democracia e de agir livre, alterou a experiencia1

• 

Os mecanismos de regula~ao e de controlo sofreram transformay5es, tanto a 
macro como a micro nfvel, tendo surgido novos modelos de decisao colectiva. 

As condi<;oes de produ~ao e reprodu9ao da vida social mudaram substancial
mente, bem como o relacionamento entre institui~oes, indivfduos e comunidades/ 
colectividades. 

A interconexao dos processos hist6rico-culturais e s6cio-polfticos na 
modernidade plena, repercutem-se a todos os nfveis e em todos ao domfnios, 
transformado as possibilidades, os limites, os constrangimentos institucionais e as 
referencias dos actores/sujeitos sociais locais, interlocutores privilegiados dos 
assistentes sociais no seu agir profissional. 

No Servi~o Social como em outras areas cientfficas, colocam-se novas inter
roga96es, emergem novas matrizes te6ricas, procm·am-se novas parametros de 
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intervenc;ao, alteram-se e redefinem-se limites e dinamicas no campo do saber e do 
saber fazer. 

Este artigo e uma elabora9ao sabre o campo2 do Servi9o Social e sobre o 
modus operandi do assistente social. E uma parte do produto do rneu trabalho de 
investiga9ao e deve ser entendido como urn novo panto de partida para outras 
constru96es. 

Tres ideias a reter 

Colocam-se tres ideias-tese que sao urn suporte conceptual do trabalho e 
constituem pressupostos nesta caminhada heurfstica que proponho. 

- Urn novo olhar sobre o Servi9o Social arrasta consigo a desconstru9ao de 
ideias feitas e reconstru9ao de novas articula96es. Deriva de uma 
reconfigura9ao do sociaP, e implica a altera9ao de saberes e poderes e a 
introdu9ao de novos instrumentos e novas tecnologias de interven9ao. 
Pressupoe e implica a ocupa9ao de novos espa9os no "campo,, tanto 
pelos assistentes sociais como pelos destinatarios das suas ac96es. 

- Uma outra pratica de Servi9o social, exige uma concep9ao do agir do 
assistente social em estreita articula9ao com o agir dos destinatarios da 
interven9ao, em que estes ocupam o lugar central no processo de inter
venyao. Esta e uma pratica em que os protagonistas sao considerados 
como sujeitos capazes de atingir nfveis de "agir livre"4 

, de construir e 
ocupar espa9os publicos constituintes, ou seja, espa9os de comunica9ao, 
negocia9ao, debate, interlocu9ao, espa9os de media9ao. 

- No actual contexto societario marcado por aceleradas muta96es sociais, 
culturais, polfticas, econ6micas e tecnol6gicas e por situa96es de 
"desafiliaqao"5

, o privilegio da 'dimensao colectiva' na interven9ao do as
sistente social, abre novas vias de ac9ao, possui urn efeito multiplicador 
e favorece a criaqao de la9os sociais. Permite aos indivfduos isolados e 
precarizados\ trocar informa96es, organizar-se e agir no sentido de melho
rar a qualidade da vida singular e colectiva. 

As ac96es privilegiando o colectivo, favorecem a "identidade de projecto"6
, 

implicam a intervenqao centrada na dinamica do processo e inscrevem-se numa 
direc9ao etico-polftica de cidadania social e local. 
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Algumas interroga~oes a procura de respostas 

Registe-se que permanecem subjacentes algumas quest6es pertinentes, que trans
cendem os lim1tes do campo do Servi~o Social, masque o afectam profundamente. 
Sao interroga~6es que se situam na questao abrangente da capacidade constitu
inte7 dos sujeitos. Apenas se colocarao neste artigo umas referencias t6picas e 
necessariamente incompletas. Ainda assim atente-se nos seguintes questionamentos: 

- Como e que na modernidade e em contextos de governa~ao neo-liberais 
se inscreve a possibilidade do agir e qual o poder das ideias/convic~6es 
na transformayao do mundo objective? 

- Como interferem na capacidade de percepyao e na capacidade de acyao, 
os prolongamentos e extensoes dos sentidos, do corpo e do cerebra, as 
novas tecnologias, os media? 

- De que modo e ate que ponto as novas tecnologias impoem novas cate
gorias cognitivas e novas formas de exercfcio das diferentes pniticas? Ate 
que ponto e em que direc~ao alteram a experiencia? 

- Partindo de situa~oes sociais delimitadas e provis6rias, que espa~os de 
media~ao podem ser (re)inventados, para possibilitar o agir livre, condi~ao 
de intervenyao na experiencia? 

Para uma confinayao ao campo do Serviyo Social, ha necessidade de uma abettura 
a elementos mais gerais que permitem uma visao de totalidade/globalidade e nos 
possibilitam delimitar melhor a particularidade que queremos abordar. 

Os sujeitos do agir 

0 que na verdade interessa perceber reside na articu1a~ao do agir do assistente 
social corn o agir dos destinat£1rios da intervenyao profissional, e tambem na rede 
de rela~oes de oposi~ao e de convergencia que se engendra, na liga~ao que se 
estabelece corn o campo do poder institufdo e na capacidacle i nstituinte destes 
sujeitos colectivos. 

Conforme se deprcende, estes aspectos relacionam-se directamente corn a questao 
das autonomias e das heteronomias dos sujeitos implicados, com a polftica, corn 
a possibilidade do agir livre. 

Ao entrar no campo de interven~ao do Servi~o Social, as categorias 
populacionais/sujeitos sociais individuais ou colectivos, entram tambem no campo 
da institui9ao que Jegitima o trabalho do assistente social, espa~o de inscri~ao da 
pratica profissional. 
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Frequentemente) por·em, isto nao e perceptfvel para os agentes sociais do campo. 
E p01tanto uma dimensao polftica que permanece numa zona cega, donde nao pode 
ser tomada como potenciadora do poder con$.tituinte dos sujeitos. Ou seja, como 
potenciadora da capacidade de altera~ao do constitu(do pela introdu9ao do novo, 
do possfvel. · 

E minha convic<;ao que e o agir que abre a possibilidade do novo no espa9o 
de inscri~ao das praticas do Servi9o Social. 

0 novo s6 pode acontecer se o agir fizer esse novo e nao se qualquer espe
culayao te6rica) dentro ou fora dessa area de conhecimento, decidir essa abettura. 

lsto quer dizer que sao os sujeitos do agir, assistentes sociais e destinatarios 
das suas ac9oes, que fazem a "actualidade"1

\ que accionam o processo de fazer 
passar um possfvel a efectivo. 

Daqui cleriva a importancia da considera9ao desses sujeitos e das suas alian
yas, como elementos essenciais para a desconstruyao/reconstru<;ao do campo de 
interven<;ao do Servi9o Social, para a recriac;ao do exercfcio profissional, para 
repensar o agir do assistente social. 

Olhemos um pouco mais de perto o agir do assistente social. 

Campos e modus operandi 

Para realizar o seu trabalho, o assistente social apreende a expressao do mo
vimento da realidade no campo do pensamento, para em seguida processar o sentido 
inverso e interferir no rnovimento da realidade atraves de actos de pensamento. 

Trata-se de urn processo cognitivo-interventivo, de urn agir em que os princi
pais sujeitos implicados sao os assistentes sociais na sua rela9ao corn os desti
natarios da sua interven~ao. 

Podemos aqui colocar mais algumas perguntas orientadoras do pensamento: 9 

Quais sao os espa~os onde se processa a comunica~ao e quais sao as medi
a~oes 10 que perm item transitar do pensar para o fazer e do fazer para o pensar, 
constituindo o modo de agir do assistente social e dos sujeitos sociais locais. 

Como e que as novas tecnologias e saberes, se articulam corn dispositivos da 
memoria, corn modelos individuais e colectivos de percep~ao, corn heran9as cul
turais, (habitus, ethos) 11 e se transmutam em saberes e capacidade de ac<;ao. 
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Como e que novas tecnologias alteram os modos de querer e saber e "trans
formam o mundo objecti vo" 12 e os quotidianos, interferido "nas estruturas e na 
organiza~ao da sociedade" 13 , p01tanto no agir de todos e assim tambem no agir 
dos sujeitos que nos interessam. 

No terreno da investiga9ao, tomando as praticas dos assistentes sociais como 
objecto de analise e numa traject6ria conduzida por esses questionamentos, pode 
procurar-se: 

- perceber o existente e a possibilidade de emergencia do novo, explorando 
o que esta a mudar nas praticas e nos espac;os de inscric;ao dessas pra
ticas. 

- captar a capacidade constituinte inscrita nos espa9os de aproximac;ao e 
confronto, no movimento do pensar e do fazer, no agir, dos assistentes 
sociais e dos sujeitos da sua interven~ao. 

Para tanto e necessaria pensar e problematizar algumas quest6es cruciais do 
agir dos assistentes sociais na sua rela9ao corn o agir dos destinatarios da inter
venyao profissional, correlacionando tres eixos: saberes; podercs; subjectividades 
e subjectiva96es. 

- Primeiro: - o domfnio dos saberes - perceber se os saberes que informam 
a pratica dos assistentes sociais, integram categorias te6ricas, eticas e 
polfticas, mais proptiamente, se existe um referencial te6rico-metodol6gico 
e etico-polftico que presida a sua acc;ao. 

Ate que ponto as decis6es e estrategias que assumem no dia a dia, se 
aproximam ou se distanciam dessas categorias referenciais. Quais sao os 
saberes que informam o seu agir quotidiano. 

A pratica dos assistentes sociais toma ou nao toma como ponto de an
coragem os saberes dos destinatarios das suas acc;oes. Que domfnios dcs
ses saberes sao privilegiados no agir profissional. 

Que procedimentos} que instrumentos, que ferramentas, que suportes sao 
( ou pod em ser) usados para a construyao e desconstru9ao de espayos de 
aproximayao entre os sujeitos do agir. 

Que procedimentos, que instmmentos, que ferramentas, que suportes terao 
que ser usados para materializar o processo de passagem das possibilida
des implfcitas e presentes na experiencia (em que se encontram tambem 
imersos os sujeitos da acc;ao), para a manifestac;ao/corporificac;ao dessas 
possi bilidades. 
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- Segundo eixo: - os sistemas de poder - As quest6es deste segundo eixo, 
dirigem-se para os tipos de normatividade que regem as vidas e o agir. 

Quais sao os poderes que regulam a pnitica dos assistentes sociais e os 
poderes que regulam as praticas dos sujeitos sociais locais. 

As normas, os c6digos, sao ou nao sao considerados como elementos 
constitutivos dos processos colectivos do agir; sao integrados critica
mente, sao aceites ou sao rejeitados. 

Como se manifestam os sistemas de poder no quotidiano profissional, no 
espa9o de rela9ao construfdo entre os sujeitos do agir. 

Que lugar ocupam no trabalho dos assistentes sociais, as pniticas, as 
vivencias e os saberes dos destinatarios da sua interven9ao. 

- 0 terceiro eixo: - o domfnio da subjectividade e da subjectivayao, toma os 
assistentes sociais e os destinatarios das suas ac96es como sujeitos de 
desejo e como seres de cultura. Sao sujeitos que agem, se reconhecem e 
sao reconhecidos nesse agir. Sao sujeitos singulares/colecti vos portado
res de identidade, memoria, criatividade, vivencias, traject6rias e patrim6-
nios simb6licos e culturais. 

Seguindo este terceiro eixo interessa perceber: 

De que fonna os assistentes sociais se relacionam corn os modos de pensar, 
de crer, e saber, corn as representa96es dos destinauirios da sua interven
yao, e de si pr6prios. 

Que formas e modelos de percep9ao e que tecnologias utilizam para se 
objectivar, ou seja para estabelecer o elo entre os valores, a cultura, os 
desejos, as necessidades e o curso das coisas, a vida. 

Como sao incorporados no agir, os patrim6nios simb61 icos e as traject6-
rias dos varios sujeitos. 

Espa~os institucionais, constrangimentos e possibilidades 

E preciso que se diga que o campo do Servi9o Social, e socialmente constitufdo 
e legalmente sancionado, mas e tambem constituinte, quer seja tornado como area 
cientffica e de investiga9ao, quer como area de intervenyao, quer ainda como 
domfnio de organiza9ao da categoria profissional em si. 
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Seja qual for o vector de abordagem, e urn universo onde se cruzam e mutu
amente se influenciam os conteudos de produ9ao interna do campo ( o texto) e os 
conteudos do contexto social envolvente. 

Como area de interven9ao socialmente organizada e institucionalizada, o Ser
vi9o Social pertence ao mundo dos sistemas sociais, sendo que o exercfcio pro
fissional se inscreve predominantemente em organiza96es sociais publicas. 

A predominanda do exercfcio profissional em espa9os institucionais publicos, 
obriga a considera9ao desses espa9os como campo privilegiado e como determinante 
na estabiliza9ao de urn modo de representa9ao do agir profissional. Por isso mes
mo, e paradoxalmente, esses espa9os organizacionais sao tambem espa9os privi
legiados de ancoragem da possibilidade da mudan9a do agir e das representa96es 
a ele articuladas. 

E que o assistente social, age simultaneamente num mundo de sujeitos e de 
sistemas, portanto age sujeito a contingencias. Por isso os seus recursos de ac
tua9ao nao podem limitar-se ao manuseio de formulas prontas e acabadas, antes 
tern de inscrever-se numa procura constante e sempre diferente de adequa9ao ao 
real, perseguindo assim a propriedade da pertinencia. 

Uma caracterfstica do agir do assistente social e exactamente a capacidade/ 
competencia no estabelecimento de articula96es entre estruturas e praticas, entre 
o mundo da vida e o mundo dos sistemas. 

Nesta articula9ao toma particular impor1ancia a aten9ao a rela9ao entre os modos 
de vida dos sujeitos sociais, os seus modos de vivencia quotidiana e os seus 
modos de percep9ao da vida, bem como a inscri9ao desses modos de vida em 
contextos societarios especfficos. 

Os contextos societarios sao mutaveis e organizam-se tendencialmente em fun-
9ao de projectos institucionais que ten de m a responder a objecti vos de coesao e 
de inclusao social, de salvaguarda de interesses dominantes e de legitima9ao do 
poder constitufdo. 

As directrizes dos projectos institucionais sao ditadas pela conela9ao de for~as 
entre o Estado, a sociedade e o mercado. Inscrevem-se, no entanto, em projectos 
societarios mais amplos que simultaneamente suportam e sao suportados por uma 
matriz estrutural e por determinada conjuntura s6cio-hist6rica. 

Isto quer dizer que ocupando espa~os organizacionais, pesam sobre o Servi~o 
Social, na condi9ao de servi9o1

\ determina96es estruturais, formas de objectiva9ao 
da racionalidade cognitive-instrumental veiculadas pelas polfticas sociais. 
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As polfticas sociais operacionalizam-se atraves de dispositivos tecnicos pr6pri
os, como por exemplo missoes e programas especiais de realojamento ou de ren
dimento mfnimo. 

Todos sabemos que conforme a correla<;ao das for<;as internas e externas ao 
carnpo, cruzada corn as op<;oes te6rico-metodol6gicas, etico-polfticas e culturais 
do assistente social, o seu agir pode orientar-se prevalentemente para a regula<;ao, 
controle e coloniza<;ao dos sujeitos destinatarios da interven<;ao, ou para a eman
cipa<;ao e elimina<;ao da violencia simb6lica 15

. 

Conforme refere Jean Weisshaupt, "nao ha como assegurar o funcionamento 
social numa base exclusivamente consensual ou repressiva"( ... ). 11 A sociedade se 
institui atraves de processes que pressupoem a existencia das duas estrategias, 
mas exige a predominancia, na a<;ao, do conteudo etico sabre o exerdcio da vio
lencia11. (1988:26) 

0 funcionamento das sociedades democraticas confere-nos possibilidades e 
limitaqoes. 

As organiza<;6es institucionais onde trabalham os assistentes sociais, sao 
espa<;os de confronto entre agentes sociais que prosseguem interesses pr6prios 
e muitas vezes divergentes. Sao espa<;os de controle, de constrangimento, mas sao 
igualmente espa<;os de possibilidade de ac<;ao. 

Ocupa~ao de posi\oes estrah~gicas no campo 

0 assistente social ocupa, uma posi<;ao estrategica no campo institucionall 
organizacional. E p01·que estrategica? 

Por urn conjunto de propriedades inerentes a posi<;ao ocupada por este pro
fissional no campo considerado e que podem ser agrupadas em tres itens. 

0 Existe uma rela<;ao matricial caracterizadora do campo que estamos a ana
lisar/reconstruir. Essa rela<;ao e produzida por dois tipos de agentes so
dais, elementos essenciais constitutivos do campo, principais protago
n istas do en redo: os assistentes sociais e os destinatarios da sua inter
ven<;ao. 

E no espa<;o de aproxima<;ao construfdo por essa rela9ao matricial que se 
opera a transmuta9a0 daquilo que pertence a esfera fntimafprivada e que 
configura situa<;6es sociais particulares, para uma esfera institucional, 
publica. 
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Essa passagern!interconexao, implican1 a mobiliza~ao de outros e diversos 
elementos constitutivos do campo (decisores, outros tecnicos, outros pro
fissionais) que, supostamente, responderao a aspectos que tambem 
condicionadio essa opera9ao de transmuta~ao. 

Concebendo o campo de interven~ao do assistente social como urn espa
~o relacionaL na medida em que se estrutura e corporifica atraves da co
municayao e da participa9ao dos elementos que compoem o campo, dire
mos que urn dos aspectos essenciais que interessa perceber e a rede de 
relaf5es que se estabelece entre os diferentes protagonistas que integram 
esse campo de interven9ao. 

Para isso tern que procurar saber-se, no concreto, quem sao esses pro
tagonistas ou actores envolvidos (elementos internos constitutivos do cam
po), que posi~oes ocupam no campo, que propriedades sao inerentes a 
essas posi~6es, que tipo de rela96es estabelecem, que poderes lhes estao 
atribufdos ou conquistam, que estrategias engendram, quais sao as suas 
identidades e representa9oes. 

il) - Faz parte dos saberes do assistente social, como caracterfstica particular 
do seu modus operandi, o entendimento do que esta em jogo ea percep
~ao da tangencialidade dos diferentes espa9os em presen9a, assim como 
dos interesses dos diferentes grupos que os habitam. Isto e, tern conhe
cimento dos contornos e da complexidade das situa~oes que se apresen
tam/confrontam e das correla96es de for9as ao longo dos processes de 
intervenfao. 

Tern conhecimento das leis sociais e das normas jurfdicas, das regras e 
projectos institucionais, dos modos e projectos de vida dos destinatarios 
da interven9ao e das cumplicidades e interesses dos actores em presenya. 

No agir do assistente social aparecem como elementos essenciais a 
descodificar, as tendencias homogeneizadoras das institui96es, as 
racionalidades e inteligibilidades dos decisores institucionais/ 
organizacionais e de outros profissionais, e as racionalidades e 
inteligibilidades dos destinauirios da interven~ao . 

Ou seja, o assistente social trabalha simultaneamente em varios registos, 
o que adensa a complexidade do agir. 

0 agir do assistente social obriga efectivamente ao cruzamento de urn 
conjunto conhecimentos e de informa96es, obriga a articula9ao de uma 
multiplicidade de factores que intervem na configura~ao dos fen6menos 
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sociais e na figura~ao das situa~oes objecto de interven~ao, sempre he
terogeneas e reflectoras de conjunturas hist6rico-sociais macrosc6picas. 

0 assistente social, pelo seu proprio fazer profissional, detem urn conjunto 
de infmma~ao e saberes que lhe conferem poderes dentro da organiza~ao. 

ili) Em virtude da respectiva posi~ao institucional e do saber especifico que 
lhes e socialmente reconhecido, a organiza~ao empregadora investe o 
assistente social de determinados poderes, necessaries ao desempenho 
das fun~6es cstabelecidas pelas polfticas sociais e organizacionais. 

Por sua vez, os destinatarios da interven~ao legitimam os poderes neces
sarios ao desempenho das fun~6es estabelecidas pelas poHticas sociais 
institucionais, mas para alem disso investem o assistente social dos po
deres necessarios a altera~ao do institufdo. 

Neste caso a delega~ao de podercs inclui a capacidade constituinte. Essa 
capacidade constituinte e tornada possfvel, p01·que se apoiada no referencial te-
6rico-metodol6gico, etico e polftico profissional, e na vincula~ao do assistente 
social a projectos dos destinatarios das suas ac~6es. Projectos esses que emergem 
no contexto societario onde tambem se situam os projectos institucionais. 

Como facilmente se depreende, essa dupla atribui~ao de poderes ao assis
tente social, e simultaneamente conferente de autonomia e de possibilidades, mas 
tambem de restri~oes e constrangimentos. 

Estes aspectos interdependentes entre si, variam entre outros factores, com 
a apropria~ao que fizer da "ordem simb6lica das normas", "o espa~o dos 
possfveis" 16

• 

Pm·em, e preciso que se diga, que as possibilidades e os constrangimentos 
que se exercem sobre o agir~ variam tambem corn o controle democnitico exercido 
por agentes societarios exteriores quer ao campo do Servi~o Social, quer ao campo 
da institui~ao em si. 

Ou seja, o campo da institui~ao no qual se inscreve o campo de interven~ao 
do Servi~o Social, inscreve-se por sua vez num contexto societario onde se encon
tram, quer os gmpos populacionais potencialmente utilizadores da institui~ao, quer 
os grupos sociais dominantes (for~as polfticas e lobbies econ6micos, por exemplo) 
que pedirao contas aos mandantes dessa institui~ao, quer outros grupos sociais, 
outras for~as e movimentos sociais, que eventualmente representam interesses 
contnirios aos dos grupos anteriores. 
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Este sera entao o contexto envolvente alargado do campo de interven<;ao do 
Servi<;o Social, cujas interferencias no campo institucional sao reais tanto no 
domfnio dos conflitos de poderes e de saberes, como nos nfveis de autonomia dos 
assistentes sociais e dos outros agentes constitutivos do campo do Servi<;o Social. 

Podemos entao dizer, em sfntese, que a autonomia do assistente social tern 
como ponto de ancoragem o corpo de conhecimentos do Servi<;o Social e como 
arena privilegiada o complexo de lutas mutantes, ligadas aos diversos interesses 
sociais em jogo, em determinados contextos e conjunturas. A din arnica propulsora 
instituinte pode ser af buscada. 

Nessa busca, o assistente social tern como aliado preferencial o sujeito singu
lar/colectivo que, uti l[zando os servi<;os · da institui<;ao, se torn a destinatario da sua 
interven<;ao. 

Singularidades dos sujeitos e do objecto de interven~ao 

Os destinatarios da interven<;ao do assistente social aparecem, na nossa manei
ra de olhar o agir profissional, como sujeito social central no campo. 

Distinguimos quatro razoes: 

i) Por um lado, enquanto parte da demanda social, sao socialmente 
determinantes na existencia do assistente social enquanto profissional e 
na existencia de algumas institui<;6es sociais ou de alguns servi<;os (tal 
como o aluno e condi<;ao necessaria para a existencia do professor e da 
escola, ou o doente para a existencia do medica, do enfermei.ro e do hospital). 

ii) Por outro lado, conf01me ja referimos, a rela<;ao matricial caracterizadora do 
campo de intervenc;ao e a passagemlinterconexao entre o espac;o intima/ 
privado, pertenc;a desse sujeito singular/colectivo, destinatario da inter
venc;ao do assistente social, e o espa<;o publico/ institucional. Essa rela
<;ao inscreve-se num espa<;o de aproxima<;ao criado e construfdo pelos 
dois protagonistas e a que apenas eles tem acesso. 

A situa<;ao social vivenciada pelos destinatarios da intervenc;ao do assis
tente social que e posta nesse espa<;o, bem como a rede de rela<;6es 
particulares e tambem estruturais e processuais envolvidas, constitui o 
objecto de trabalho proprio do Servic;o Social. E essa situa<;ao social que 
vai ser transformada no processo de trabalho, na acc;ao ~irecta. 

A situa<;ao social vivenciada pelos destinatarios da intervenc;ao, torna-se, 
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ao ser trabalhada, um elemento essencial do texto do campo e um confe
rente de reconhecimento e de autonomia profissional do assistente social, 
pelo contexto institucional e pelo contexto social. 

iii) Por outro lado ainda, os destinatarios do acto do assistente social, sendo 
elementos internos do campo de interven~ao, sao exteriores ao espa~o 
institucional/organizacional e podem beneficiar do estatuto que essa con
di~ao de exterioridade lhes confere. 

Terao, p01tanto, urn poder e saber passfveis de serem utilizados a seu 
favor na con-ela~ao de fon~~as sociais corn interesses no campo institucional. 

iv) Acresce que os destinatarios do acto do assistente social representam 
efectivamente a categoria da procUl·a em rela~ao as institui~5es e aos 
produtos e servi~os que elas oferecem, e podem constituir, em determina
das condi ~5es polfticas e sociais, sujeitos colectivos capazes de alterar a 
correla9ao de for~as dentro do campo. 

Para nao terminar a comunicac;Ao 

A questao do instrumentalismo ou da autonomia relativa do Servi~o Social e 
do assistente social em rela~ao as leis sociais exteriores, as leis do campo do poder, 
tem que ser vista corn a concorrencia de outros parametros. Deixo enunciados 
alguns desses parametros, como desafio para um debate. 

i) A produ~ao de conhecimento 

A permeabilidade do campo do Servi~o Social, seus constrangimentos, 
possibilidades, fronteiras, penetra96es, limites e poder, dependem tambem 
do capital simb6lico que for produzido no campo. 

A constitui~ao e reconstitui~ao do campo do agir do assistente social e 
ori.ginada pelo modo como se polarizam valores, sentidos e for9as, induzidas 
pela constm~ao e reconstru~ao do conhecimento em Serviyo Social, como 
pela distribui~ao, utilidade social e eficacia simb61ica desse conhecimento. 

ii) A promoyao de cumplicidades e coesao no campo 

A constru9ao de urn sistema coerente de rela~oes entre os diferentes 
agentes sociais do campo de interven9ao e as cumplicidades dentro do 
campo, promovem a coesao que por sua vez confere identidade e fmtalece 
o campo, refor~ando a utilidade social e eficacia simb6Jica. 
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iii) A promo9ao de espa9os publicos de debate e interlocuyao 

A publicizayao do saber e do saber-fazer e urn factor essencial na pro
duyao do conhecimento e que exige interlocuyao cientffica e polltica em 
espa9o instituclonal e em espa9o publico. 

Esta interlocuyao obriga a considera9ao e ao estabelecimento de alian9as 
e cumplicidades corn outros actores sociais, particularmente corn outros 
cientistas, tecnicos ou peritos, corn os decisores institucionais e corn os 
destinatarios do agir do assistente social. 

Obriga tambern a considera9ao estrategica da estmtura relacional do campo 
e das suas envolventes, e a aten9ao a sua permanente construyao e 
reconstruc;ao. 

Torna necessaria promover a construc;ao de espa9os sociais, espac;os pu
blicos de interlocuc;ao dos diferentes grupos corn interesses sociais diver
sos. Promover a utilizayao e construyao de uma rede de canais de 
interlocuyao e uma rede de alian9as, possibilitadoras da criac;ao de novas 
rela9oes de for9a e campos de poder e de saber. 

Dirernos entao que a reconstruyao do campo do Serviyo Social e do seu modus 
operandi, na modernidade plena, esta cativa da capacidade de objectivayao e 
subjectivayao dos protagonistas centrais do campo de intervenyao. 

Para alterar o proprio texto e subverter algumas das medidas definidas pelo 
contexto instituciona[ e tambem necessaria possuir saber e poder sobre a natureza 
dos constrangimentos que se exercem sobre o campo. 

0 movimento do campo do Servi9o Social para a sua consolidac;ao e autonomia, 
corn todas as rupturas e continuidades que isso implica, pode ser entendido como 
um '' processo de depurac;ao" 17 em que o Servi9o Social se orienta para o que o 
distingue e o define na sua particularidade. 

E urn processo que vai alterar alguns dos sinais exteriores sociaJmente conhe
cidos e reconhecidos como integrantes da sua identidade, mas que o nao sao 
porque fazem parte de uma identidade atribufda de que nao nos queremos apro
pnar. 
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Not as 

Cf. Bragan~a de Miranda ( 1994; 1997), A experiencia e algo, de certa maneira, previo m as nao vago que se 
confunda corn a vi vencia ou a mem6ria dos tempos da nossa vida ou da vida da comunidade. Eo espa~o que 
a hist6ria nos trouxe em cada momcnto ea possibilidade de, nesse espa~o, podennos abrir, criar e estar 
preparados para o novo. Percebe-se a experiencia enquanto agir de todos e em processo pennanente de fazer
se e desfazer-se em cada acto. 

2 Cf. Bourdieu, P. ( 1997a; 1997; 1989), campo eo lugar de uma forma especffica de capital simb61ico. 0 
capital cientflico, por exemplo, e fund ado sobre act os de conhecimento e reconhecimento de competencias. 
0 campo possui uma estrutura que e mutavcl e que se define atraves da posse e distribuiyao do capital 
simb6\ico entre os agentes sociais constitutivos do campo e pela correlac;ao de for~as gerada. Yer tambcm 
a este respeito: Esperan~a, E. ( 1997); Costa, A. F. ( 1999); Du rand, J-P.( 1989) 

3 Aspectos desenvolvidos em: Se1vi~o Social e Mutaroes do Agir na Modernidade (tese dedoutoramento 
defendida na PUC/ Sao Paulo, Abril de 200 I). 

4 Cf. Bragan~a de Miranda, (1994; 1995; 1997; 1999;2001) o agir Jivreenvolve a participayao de todos na 
vida colectiva, implicando o exercfcio da capacidade constituinte at raves da visibilidade e ocupayao de 
espa~os publicos, politicos. 0 agir livre significa que ninguem e definido pelos seus atributos (branco, 
nao branco, proprietario, ... ) nern age por tere-<;ses atributos. E um agirdentro econtra e::;::;es atributos eem 
que cad a um se define em cada memento pela pr6pria ac~ao. 

5 Cf. Castei,R. (1991) 
6 Cf. Cast ells, M. ( 1999; vol. 2) 
7 Cf. Bragan~a de Miranda ( 1994; 1997), capacidade constituinre ea capacidade de fazer e refazer, repetir e 

intenomper essa repeti~ao, nu m processo de reelabora9ao pratica da experiencia, sempre no sentido de 
viabilizar um projecto, de concretizar uma idealidade, de transcender o que existe. Ea capacidade de gerar 
e fazer emergir o novo, o possfvel, quotidianamente, no espa9o que a historia nos traz em cad a memento. 
I m plica a possibilidade de, nesse espa~o, podermos abrir, criar e estar preparados para o novo. Percebe-sc 
a experiencia enquanto agir de to dose em proces<>o permanente de fazer -se, dcsfazer-se e refa1.cr-se. 

8 Cf. Bragan<;ade Miranda (1994)- Actualidode, ea rnanifesta~ao do possfvel, eo nfvel manifesto da expe
riencia; e um espac;o onde confluem os discursos do passado e do futuro, visando o presente. 

9 Cf. Pontes, R. (1995; (996) etambem farnamolo, M. (1996; 1998) 
10 Cf. De bray, R. ( 1995:28,29), "( ... ) rnedia~6es, ou seja, o conjunto dinamico dos procedimentos e corpos 

intermectios que se interpoem entre uma produ<;ao de signos e uma produc;ao de aconteci mentos." 
11 Cf. Bourdier, P. ( 1982; 1997) 
12 Cf. Debray, R. (1993; 1995) 
13 Cf. McLuhan, M. (1967; J 968) 
14 Cf. Weisshaupt, 1988 e tarnbem Karsch, 1987 
15 0 pensamento de Yicente Faleiros e incontorn;1velna considera<;i'io destas questoes. 
16 Cf. Bourdieu,P. ( 1989:211); Braganp de Miranda, (I 994, 1997); Nogueira, M.A. (1998) 
17 Cf. Bourdieu, P. (1989:70). 
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