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A CIDADANIA E 0 SERVI(:O SOCIAL 
AlTTARQUICO DA REGIA.O CENTRO 

Manuel Menezes* 

Corn este artigo,Joi nossa pretensao apresentar alguns dos marc os 
bazilares que perpassam a disserta9ao de mestrado, subordinada (L 
tematica: «Servir;o social Autarquico e Cidadania: A Experiencia da 
Regiao Centro» . 

Antes de iniciarmos a comunica~ao propriamente dita, gostarfamos de agrade
cer o convite que atempadamente nos endere~aram para participar no Seminario: 
Servi~o Social: a Ac9ao e os Saberes. 

Urn agradecimento especial ao Professor Doutor Jose Augusto Bragan9a de 
Miranda para corn quem possufmos uma ingente divida intelectual e ao qual de
votamos a mais profunda admira9ao visto que, a compreensao da cidadania que 
desejamos e a ac~ao a encetar visando a consubstancia~ao desse mesmo desejo, 
nao teria sido possivel sem os incentivos, as orienta~oes clarividentes e os escla
recimentos prestimosos do mesmo. 

Ap6s esta breve nota, sera nosso intento, seguidamente, apresentar uma breve 
comunica9ao tomando por base, ainda que sinteticamente, o trabalho de investiga9ao 
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por n6s realizado, subordinado a tematica «Servit;o Social Autdrquico e Cidada
nia - A Experierrcia da Regiiio Centra». 

Neste estudo, nao descurando a tematica referida, foi nossa preocupa~ao, ten
do em aten~ao, a pratica profissional dos Assistentes Sociais nas Autarquias da 
Regiao Centro, [reflectir sobre] as ac~oes/estrategias necessarias para que a mes
ma propugne a «promo~ao» da cidadania». Procurando, igualmente, aferir: Se Os 
condicionalismos que se colocam a pnl.tica profissional na promo~ao da cidadania, 
poderiam ser superados por intermedio da valoriza~ao da dimensao politica dessa 
mesma pratica ?». 

Assi m send o e, ao procurarmos compreender: 

a 0 modo como os profissionais se posicionam no seu quotidiano perante 
as problematicas sociais; 

b A consciencia que tem: 1) do seu papel e da importancia do mesmo, hem 
como, 2) das media~oes presentes na pratica que facilitam ( ou niio) a 
promo9fio da cidadania activa. 

Mais nao pretendfamos, do que dar urn outro contributo para a compreensao 
da pnitica do servi9o social autarquico. Por outras palavras, a investiga~ao por n6s 
realizada, poder-se-a constituir, na perspectiva arendtiana, como sendo mais urn 
meio que potencialmente facilita o surgimento de urn outro espa~o de aparencia da 
pratica profissional na esfera publica. 

Seguindo este raciocfnio, num primeiro momento, foi nosso intuito construir urn 
quadro referencial essencialmente te6rico, que propugnasse o aparecimento pro
gressivo das diversas media96es, e em consequencia, possibilitasse posteiiormen
te, numa vertente mais empfrica, nao s6, a compreensao do concreto vivenciado 
pelos assistentes sociais, como tambem, uma retlexao na esteira do esbo~ar de 
possfveis estrategias que conduzissem ao estabelecimento de urn liame mais claro 
entre a pratica e a cidadania. 

1 - Mediac;oes Necessarias a Analise da Pnltica Profissional ao Nlvel Local 

Assim sendo, num primeiro momento, desenvolvemos uma cogita9ao sobre a 
necessidade de repolitizar a pratica profissional, tendo em aten~ao o importante 
papel que a mesma pode desempenhar na consolida9ao da cidadania, i. e., foi de 
nosso interesse tentar compreender o significado e/ou importancia que a profissao 
pode assumir relativamente a problematica da cidadania. Seguindo este raciocfnio 
tomamos em linha de conta, por urn lado, os factores ex6genos a profissao: as 
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determina~6es hist6ricas da pnltica profissional - enquanto actividade socialmente 
detenninada - que a influenciam positiva ou negativamente e/ou que vao alem da 
vontade manifestada pelo assistente social de per sP, i. e.) os assistentes sociais 
se quiserem actuar de forma mais efectiva, tendo em aten~ao os seus interesses 
profissionais e os dos utentes terao que estar «alertados» para o contexto que os 
rodeia, tentando apreender/perceber o funcionamento do Estado e a forma como 
o mesmo se interliga com a economia (Michael Fabricant et all, 1992). 

Neste sentido, procunimos entao perpetrar uma analise das inter-rela~6es exis
tentes entre o Estado Central e o Poder local - nao descurando o actual processo 
de destemitorializayao vs. territorializayao - tentando encetar uma argumentayao 
que fosse de encontro a valorizayao que pessoalmente atribufmos ao Local, como 
espa~o privilegiado para a realiza9ao da cidadania. Por outras palavras, em nossa 
opiniao uma das vias possfveis para reequacionar a experiencia que vivenciamos 
actualmente, passani pelo repensar da importancia que o Local pode/deve vir a 
assumir (via descentraliza~ao), em interconexao corn a importancia que o papel do 
Estado mantem e deve continuar a manter na interven~ao sobre as problematicas 
sociais presentes na sociedade. Em paralelo corn este movimento, deve igualmente 
ser questionado o modelo de desenvolvimento que tern vindo de uma forma assaz 
a ser adoptado em quase todos os pafses, visando urn desenvolvimento integrado 
que equacione em paridade as esferas econ6mica e social, i.e., o desenvolvimento 
social (Cfr. Joanne Jessop et all 1985; lames Midgley 1995; I 996). 

Por outro !ado, foi nosso intuito resgatar os factores end6genos, analisando a 
reflexao que tern sido desenvolvida sobre o dever/fazer profissional - que se traduz 
num discurso te6rico - em interliga~ao corn a pnitica realmente desenvolvida, ten
tando apreender o «vacum» que existe entre o discurso e o resultado do exercfcio 
profissional. S6 esta complementalidade podeni evitar que caiamos em radicalismos 
«deterministas/fatalistas/mecanicistas - conservadores»4 

- no primeiro caso - ou 
«her6icos/voluntaristas/messianicos - revolucionarios»5 - na segunda perspecti
va6 ( Cfr. M arilda I amamoto et all, 1986: 7 4; 1992: 103). 

Nao descurando o referido, defendemos como essencial para a profissao, uma 
prepara~ao tecnica, te6rica e polftica que permita por urn lado, dar uma nova 
qualidade ao fazer profissional, propugnando igualmente a articula~ao entre as 
solicita96es imediatas que diariamente se colocam ao assistente social e as impli
ca96es hist6ricas macrosc6picas, em que os mesmos se situam (tentando apreen
der a totalidade) e, por outro lado , que permita ir mais alem do que a publicita~ao 
das desigualdades e dos grupos exclufdos, por intermedio da «( ... ) elabora~ao de 
propostas competentes e eficazes ( ... ) [que permitam] melhorar a qualidade dos 
servi~os prestados e criar mecanismos que propiciem a crescente participayao da 
popula9ao ( ... )» (In Marilda !amamoto, 1992: 125). Por outras palavras, o assistente 
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social, perante problemas muito concretos - imediatos - teni que dar respostas, 
tomando decisoes relativamente a forma de interven~ao; mas 0 seu trabalho nao 
pode terminar neste «estadio», devendo igualmente adoptar urn distanciamento 
crftico, que lhe permita a aquisi~ao de novos conhecimentos. Isto e, ao mesmo 
tempo que desenvolve uma amHise reflexiva sobre as problematicas sociais, pode 
tentar construir um projecto social, politicamente determinado7 . Deste modo, ao 
reflectirmos sobre a dimensao polftica da pnitica profissional, teremos que estar 
conscientes de que o assistente social no desenvolvimento da mesma, tanto se 
pode constituir como promotor da cidadania, como, por outro lado, pode adoptar 
urn posicionamento que nao possibilite o akance de tal objectivo, contribuindo 
neste caso para a manuten~ao da situa~ao vigente. 

Paralelamente, pensamos ser importante, por urn lado, o reequacionar da etica 
presente no desempenho profissional e, por outro, a reflexao relativa as estrategias 
que possivelmente poderao minorar os condicionalismos profissionais, apontando
se como uma via possfvel a revaloriza~ao, em novos moldes, da interven<;ao co
munitaria. 

Para apreendermos estas media96es, nunca nos poderemos esquecer que, a 
utiliza9ao da rela9ao temia /pnitica8 no desenvolvimento da profissao, se constitui 
como elemento fundamental para a ac9ao polftica do Assistente Social, estando 
esta, dependente da forma como o profissional estabelece essa rela9ao9

. Destarte 
e, de acordo corn Veras Baptista <<( ... ) seja qual for o seu objecto, mediata ou 
irnediatarnente, o profissional de vera procurar superar ( ... ) [os condicionalismos 
presentes na pratica], encaminhando a suas reflexoes e, seus resultados em urn 
sentido hist6rico, sociat tecnico e polltico de produ9ao de conhecimentos, tendo 
em vista urn saber e uma pratica mais consequentes ( ... ) [interpretando o mundo 
na sua transforma9ao e transformando-o na sua interpreta9ao ]» (1996: 14). 

1.1 - Teorias da Cidadania: Da Tradi~o Liberal-Individualista a Tradi~o Re
publicana-Civica 

Ainda neste plimeiro capftulo, dada a pertinencia que assumiu ao longo de toda 
a explana~ao, procuramos perpet.rar uma cogita~ao sobre as «teorias da cidadania>>, 
estribando, ao longo da nossa argumenta9ao, a importancia que para n6s assume 
a experiencia em conexao com a cidadania na sua versao mais dinamica. 

Explicitando, dada a complexidade inerente ao conceito de cidadania, e neces
saria que o debate em volta da cidadania, transite, de urn nfvel abstracto, que nao 
toma em aten9ao a contextualiza9ao dos direitos, para um outro, onde se desen
volva urna reflexao sobre as estrategias que possivelmente facilitarao a concretiza9ao 
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efectiva dos direitos 10
• Por outras palavras, sera necessaria analisar, por exemplo, 

a questao do acesso aos direitos, acesso esse, em termos reais por contraposi~ao 
ao ideal que se explicita pela defini~ao constitucional ou melhor dizendo direitos 
universais (Cfr. lane Jenson, 1996). No caso concreto do servi~o social, e impres
cindfvel uma reflexao permanente no que diz respeito ao conteudo da pnitica que 
e desenvolvida pelos profissionais, repensando-a, tanto, na 6ptica da cidadania 
daqueles que ja a possuem - como e que pode ser complexificada - como, daqueles 
que embora simbolicamente sejam considerados cidadaos na realidade nao o sao 
- como e que a podem obter. 

Esta reflexao co1oca, necessariamente, em confronto duas tradis;oes, que enca
ram distintamente a cidadania e por consequencia, o papel do cidadao. De acordo 
corn Michael Walzer (1975), Habermas (1994), Klaus van Beyme (1996), vamos 
encontrar: 

I Uma concep~ao individualista e instrumental enraizada na teoria liberal -
tradi~ao liberal-individualista -, que concebe a cidadania, como algo em 
que a perten~a a uma institui~ao, que pode ser uma comunidade ou um 
Estado-na~ao- que assegura urn status legal': -,se caracteriza pela re
ceps;ao passiva - a participas;ao dos cidadaos nao e real9ada -, onde sao 
valorizados os direitos individuais e a igua1dade de tratamento, onde o 
cidadao - enquanto Staatsburger12

, i. e., sujeito do Estado' 3 - serve como 
meio para a reprodu~ao do Estado em troca de alguns beneffcios (Jiber
dade, protecs;ao, etc.), i. e., esta tradi9ao apreende as institui96es, que 
permitem a participas;ao na cidadania, de urn modo individualista e instru
mental - versao mais estatica; 

II Uma outra concep~ao - versao mais dinamica 14 
-, que tern subjacente, urn 

entendimento comunitario e etico, na tradis;ao da filosofia polftica de 
Arist6teles '5 - tradiyao aristotelica ou republicana-cfvica - [cidadania 
envolve acti vidade polftica ou o «moeurs politiques»] - que concebe a 
cidadania em analogia corn urn modelo onde predomina a «conquista» da 
perten9a a uma comunidade etico-cultural autodeterminada, i. e., consta
tamos que os la9os que interligam o indivfduo corn a comunidade sao 
muito mais fortes. Esta segunda perspectiva reserva um papel mais activo 
para o cidadao, dado que, a realizas;ao da cidadania esta dependente da 
existencia de uma pratica conjunta de autodeterminas;oes (Habermas, 1994: 
26), entendendo-se a participa9ao no poder- de acordo corn Charles Taylor 
- «( ... ) como a essencia da liberdade ( ... ), sendo capaz de durante a maior 
parte do tempo participar na forma9ao do poder consensual, onde cada urn 
pode ser identificado perante os outros. Mandar e ser mandado, significa, 
que pelo menos durante algum tempo os "governantes" podemos ser /n6s' 
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e nao sempre os "outros" »(In Hahermas, 1994: 26) 16
, ou nas palavras 

clarividentes de Colin Crouch, a essencia da cidadania apreende-se quan
do existe «( ... ) participa~ao directa nos neg6cios publicos da comunidade» 
( l996: 2), devendo o indivfduo sentir-se envolvidolidentificado corn o 
destino individual e colectivo, agindo sobre os desafios reais dos homens 
e das mulheres a escala onde os problemas se colocam, tentando ultrapas
sar o sentimento de impotencia que tanta vezes nos assola, enfim, enten
dendo a cidadania como sendo a crenc;a na nobreza e na possibilidade do 
politico (Pierre Calame, 1995). 

Pessoalmente, colocamo-nos mais na linha da segunda perspectiva, nao consi
derando no entanto, que elas se excJuam mutuamente, devendo sim, ser entendidas 
como complementares. Destarte, gostarfamos de tecer alguns comentarios relativa
mente ao que consideramos ser uma abordagem mais ou menos linear- em para
mares - da consolidac;ao da cidadania, que se inicia nos direitos civis e «termina» 
nos direitos sociais 17

• Partindo de uma classifica~ao legal dos direitos, tern prin
cipalmente em aten9ao a expansao desses mesmos direitos, por urn lado e, a inclu
sao de um numero cada vez maior de indivfduos, por outro 18

• No en tanto, a an:Hise 
peca pela ausencia de conteudo, i. e., de acordo corn Habermas, este tipo de analise 
nao nos diz nada acerca do actual uso da cidadania activa 19 , ou seja, de que forma 
e por que meios e que o indivfduo pode influenciar as mudanc;as democniticas do 
seu - e/ou dos outros - status (1994: 31 ), em suma, como e que o indivfduo pode 
agir politicamente. 

Seguindo este raciodnio, e entao necessaria que, em cada momento concreto, 
tomemos consciencia de qual e a ac9ao polftica mais UI·gente, dada a impossibi
lidacle de dar resposta simultaneamente a todos os problemas. Isto significa, de 
acordo corn Michael Walzer (1983), que o cidadao tem que estar preparado para 
no momento exacto, ser capaz de actuar - decidindo, escutando e ser escutado -
em conjunto corn outros cidadaos, responsabilizando-se (urn dos valores essenci
ais da cidadania para o autor), por suas palavras e actos. 

Destarte, poderemos afirmar que urn dos deveres mais importantes do cidadao 
e a preocupac;ao corn a sua forma~ao polftica e, partindo do pressuposto de que 
todo 0 cidadao disp6e de potencial para agir politicamente, sera necessaria per
correr a «estrada» que transforma a potencia em efectividade20 , de forma a «per
petuar» a vivacidade e a integridade do agir polftico, tentando clarificar as con
di~oes e possibilidades de ac9ao 21 

. 

Teremos igualmente que estar conscientes que a qualidade da ac~ao que, a 
ac~ao polftica exige, nao e algo dado de forma gratuita, nao bastando somente ser 
um «bom cidadao» mas tentar a aproxima9ao ao «cidadiio ideal» (Judith Shklar, 

ln1erven ao Social n° 23/24. 2001 



Sinopse das questoes conexas com a cidadania e o Servil;o Social auttlrquico da Regicio Cenlro 

1991 ), exigindo muitas vezes todo o trabalho de uma vida. Is to e, e uma qualidade 
que deve ser socialmente reconhecida, aquilo que Arendt denomina de «qualidade 
da excelencia», devendo o indivfduo ser capaz de estar a altura das situac;oes 
merecendo o «auto respeito» e a «honra publica», sendo para isso necessaria, 
segundo Michael Walzer (1983: 320-21 ), conhecer-se a si mesmo enquanto cidadao 
que tem possibilidades de tomar opc;oes, aceitando o risco para si e para os seus 
concjdadaos, visando alcanc;ar uma comunidade boa. No entanto, nada nos garante 
que saibamos aproveitar as oportunidades, mas certamente que uma cidadania 
activa, que <<supere o orgulho e o impulso em associac;ao a outras pessoas hon
radas» e certamente uma acc;ao polftica que produzira, segundo Michael Walzer, 
cidadaos «livres, porque se governam a si mesmos~ virtuosos, em vit1ude do seu 
espirito publico e poderosos, porque suas acc;oes produzem efeitos significati
vos»22. 

Apesar da argumenta<;ao que tern vindo a ser adoptada e, nomeadamente no 
que se refere a concepc;ao de cidadania em analogia corn urn modelo onde predo
rnina a «conquista» da pet1enc;a a uma comunidade etico-cultural autodeterminada 
gostarfamos de tecer algumas considera<;6es. Se entendermos esta comunidade, 
como sendo constitufda por urn conjunto de inter-rela<;6es entre varios actores 
sociais e, se ao defendermos que a cidadania activa implica a partilha - no minima 
- de caracterfsticas culturais entre os varios membros da sociedade, verificamos, 
por urn lado, que a maioria dos utentes do servic;o social para alem de se encon
trarem excJufdos da cidadania formal - tanto por opc;ao no caso dos direitos po
liticos (Cfr. sabre este aspecto Yannis Papadopoulos, 1996: 10), como por obriga
c;ao relativamente aos restantcs - e, sabendo que esta exclusao devido ao conjunto 
de caracteristicas que lhe estao inerentes propugna a exclusao dos «padroes de 
normalidade social» 23

, por outro lado, dificilmente se poderao tornar cidadaos 
activos enquanto nao partilharem essas caracterfsticas mfnimas exigfveis para a 
cidadania activa. Por outras palavras, sabendo, por um lado, que a diferenc;a entre 
o estatuto - formal - de cidadao e a cidadania envolvendo acc;ao pode ser muito 
significativa (diferenc;a entre cidadao virtual e cidadao real, na acepc;ao de John 
Friedmann, 1992) e, por outro, que a maioria dos utentes do servi<;o social sao 
exclufdos em ambas as situac;oes, pensamos, ser importante reflectir sobre o modo 
como o assistente social pode desempenhar urn papel de extrema importancia no 
aumento de oportunidades/extensao - para esses utentes exclufdos - de participa
c;ao activa na comunidade, i. e., como e que os assistentes sociais podem conceber 
formas concretas que permitam urn envolvimento/participac;ao mais sustentada dos 
utentes na comunidade, tentando desta forma apreender a partir das ac<;oes desen
volvidas pelos profissionais, o potencial polftico das mesmas. 

Nao devemos no entanto esquecer quao dif(cil e a tarefa de mobilizac;ao dos 
utentes que, pode facilmente ser explicitada pela afinna<;ao de Michel Rocard «nada 

lntervcn - 0 1,/ 0 



QI ______________ Manuel Menezes 

e mais diffcil do que, fazer emergir a procura, a expressao das necessidades, ou das 
expectativas daqueles que econ6mica ou socialmente vivem a margem das nossas 
sociedades» (In Marie Delarue, 1991: 16) e, em paralelo com esta situa~ao, pen
samos, ainda haveni que desenvolver estrategias de sensibiliza~ao em rela~ao aos 
autarcas24

, p01·que, em nossa opiniao, nao s6 e diffcil mobilizar a popula~ao, como 
tambem, os pr6prios eleitos locais - e qui~a alguns assistentes sociais e os cida
daos de uma forma geral - que em muitos casos ainda nao demonstram muita vontade 
para que essa participa~ao se efective. Assim pensamos que, em muitas situa~oes 
hoje em dia, a exclusao da participa~ao nao se deve somente a factores econ6micos, 
mas tambem a falta de urn sentido cle interesse publico25 , de urn sentido da ac~ao 
publica - por parte de uma grande percentagem dos cidadaos - para que a situa~ao 
se modifique. Destarte, sera necessaria reflectir sobre os deffcits de democracia 
participativa, tentando encontrar estrategias que propugnem o aparecimento de 
uma cultura polftica que conduza ao envolvimento/empenhamento colectivo e a 
participa~ao local, uma possfvel via de actua~ao passara pelo empowerment cla 
popula~ao - disempowered - corn que o servi~o social trabalha, nao descurando 
que, «O exercfcio responsavel da cidadania aprende-se [gradualmente, muitas vezes 
ao longo de toda uma vivencia] a medida que as pessoas ganham coragem, des
cobrem novos horizontes e se tornam gradualmente cientes dos seus direitos como 
membros das comunidades polfticas livres» (Paulo Freire, In John Friedmann, 
1992: 83). 

2- Contextos Mediadores do Servi\o Social Autarquico em Portugal 

Num segundo capftulo, estando conscios da interliga~ao profunda que existe 
entre o objecto da pn1tica profissional e o modelo de regula~ao social, procunimos 
encetar uma reflexao tomando em linha de conta os contextos que mediaram e/ou 
medeiam a pd.tica dos profissionais. 

Explicitando, ao procurarmos apreender as possibilidades que os assistentes 
sociais possuem, na sua pratica, de agir politicamente visando a promo9ao da 
cidadania, tivemos necessariamente que tomar em aten9ao as condi~oes concretas 
da experiencia, condi~oes essas que, nao se apreendem no imediato da pratica 
profissional. 

Destarte, e apesar de o poder local portugues se ter constituido como a «pedra 
basilar» do segundo capitula, estavamos cientes de que o mesmo nao poderia ser 
analisado sem tomar em considera~ao a «macro estrutura» que o infl.uencia e no 
seio da qual ele vai assumindo ciclicamente um papel mais ou menos relevante. Por 
outras palavras, esta analise implica o conhecimento das media~oes nele presentes, 
dado as influencias que as mesmas exercem, por um lado, sobre o proprio poder 

r • 1 3 ° 1 ') - ') 



Sinopse das ques/oes conexas co111 " cidadania e o ServifO Social mlf(trquico da Regiflo Ce11tro 

local e, por outro, sobre a pnhica que nele e perpetrada, ou seja, essas media~oes 
devem ser entendidas como sendo uma complexidade nao visfvel na aparencia da 
pnitica profissional, mas que, ao a determinarem profundamente, sao indispensa
veis para a reconstru<;ao dessa mesma pratica e em consequencia para a compre
ensao do verdadeiro significado da mesma. 

Assim sendo, delineamos o nosso estudo tomando por base tres eixos de analise, 
nomeadamente: 

Num primeiro eixo, encetamos uma breve cogita~ao sobre, a evolu<;ao das 
conjunturas econ6mica, polftica e social em Portugal. Nao descurando 
iguaJmente, o papel que o Estado tem desempenhado no estfmulo a esfera 
econ6mica (polfticas publicas macro-econ6micas e de regula<;ao da econo
mia), procuramos, tambem, de uma forma sintetica, por urn lado, apresentar 
a evolu<;ao dos gastos em polfticas sociais a partir de 1960 e, por outro, 
desenvolver uma exegese sobre as principais directrizes polfticas que tern 
sido adoptadas ao nfvel da seguran<;a social, da saude e da habita<;ao em 
conexao corn de aJguns dados relativos aos gastos afectos a seguran<;a 
social. 

2 Num segundo eixo, pretendeu-se apreender, por um lado, os 
condicionalismos presentes no poder local - durante o Estado Novo - e 
a influencia que os mesmos possivelmente exerceram sabre a interven<;ao 
municipal na esfera do social. Por outro lado, corn a analise da emergencia 
da pratica profissional na camara municipal de Coimbra, e do trabalho 
desenvolvido por profissionais em programas interligados com a area da 
habita<;ao, foi nosso objectivo compreender a influencia que essas medi
a<;6es exerceram na transforma<;ao do desempenho profissional. 

3 Por ultimo, reflectimos urn pouco sobre a autonomia e/ou dependencia 
presente, actualmente, no poder local portugues, porque, apesar do impor
tante papel que o mesmo tern assumido nos ultimos anos, pensamos que, 
o grau de dependencia do poder local em rela<;ao ao poder central ainda 
e significativo em Pottugal, situa<;ao essa que e agravada ao tomarmos em 
aten<;ao que o Estado Providencia portugues nao e suficientemente des
centralizado, ocupando os municfpios ao nfvel das atribui~oes na esfera 
social um papel supletivo. Visando a demonstra<;ao de tal afirma<;ao, de
senvolvemos uma breve analise das atribui<;6es das autarquias, salientan
do-se dentro das mesmas a esfera social. Paralelamente, fez-se, por urn 
lado, urn estudo dos meios financeiros e recursos tecnico-humanos que as 
mesmas possuem, porque, em nossa opiniao, seria por intermedio desta 
anatise que possivelmente se poderia aferir o «grau» de descentraliza<;ao 
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existente no nosso pais e, por outro lado, como e que todo esse contexto 
tende a infiuenciar, ainda mais, negativamente o papeJ que, na esfera social, 
os municfpios podem desempenhar. 

Tomando por base os eixos assinalados ir-se-a, entao, seguidamente, desenvol
ver uma exegese do percurso percorrido26 . 

A cogita9ao encetada, permite, em nossa opiniao, destrin9ar duas situa96es 
distintas. Num primeiro momento, que dec01Te ate a revolu9ao de 1974, consta-se 
que apesar de assistirmos a urn desenvolvimento economico significativo, a ac9ao 
do Estado ao nfvel da intervenyaO limita-se a esfera economica, nao se verificando 
urn empenhamento estatal na construyaO de urn Estado Providencia, ou seja, nao 
existia por urn lado, uma responsabiliza({iio colectiva pela seguran({a social dos 
indivfduos, esta era residual. Por outro lado, ao nfvel da organiza({ao, esta assen
tava num sistema corporativo, ficando a assistencia aos mais pobres a cargo de 
institui96es particulares de assistencia. Na pratka, o Estado assumia um 
posicionamento subsidiario, podendo salientar-se, por urn lado, a imporUl.ncia da 
Igreja Cat61ica que, corn base nos valores cristaos ia praticando a caridade e a 
assistencia pontual e casufstica aos mais pobre e, por outro, uma estrutura familiar 
forte que, assegurava nurn prirneiro momento a seguran9a dos familiares e, quando 
as condi96es o permitiam, ajudava igualmente os que Jhe eram pr6ximos 
territorialmente27

• 

Relativamente ao servi9o social, o mesmo enquadrava-se perfeitamente neste 
quadro, ou seja, o desenvolvimento de uma pnitica assistencialista, com uma acen
tuada carga moral, inspirada no moralismo cristao, propugnava, a difusao da ideia 
de que a analise!intervenyao perante as varias problematicas sociais s6 
subsidiarimente caberia ao Estado, ao mesmo tempo que, a existencia de uma 
vincula9ao iniludfvel a Igreja Catolica, propugnava a legitima9ao da profissao. 

Poder-se-ia pensar que, perante esta situa9ao, caberia ao poder local um papel 
importante ao nfvel da interven9ao na esfera social, substituindo-se assim ao Estado 
e consequentemente respondendo as necessidades das popula96es que lhe eram 
pr6ximas. Mas, na realidade, durante este perfodo, devido, por urn lado, a presen9a 
de urn conjunto de media96es administrativo-financeiras que influenciavam nega
tivamente o exercfcio do «poder local» e, por outro, a existencia de urn menor grau 
de sensibilizayao para a intervenyao na esfera social, o que se constatou foi que 
as autarquias se limitaram a wna intervent;iio ad hoc ao n{vel da gestfio da 
vivencia rnunicipal e, em consequencia a uma interven({CiO evanescente ao nfvel 
social. 

A partir de 1974, da-se urn avan9o muito significativo no que concerne a 
responsabiliza~c7o colectiva, principalmente ao nfvellegislativo, podendo-se afirmar 
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que em Portugal ha uma aproximac;ao muito significativa do posicionamento 
institucional. Esta evoluc;ao, traduz-se na implementac;ao do Servic;o Nacional de 
Saude e de um Sistema de Seguranc;a Social Universal (vetificando-se urn boom nas 
despesas sociais, especialmente no que concerne as despesas com pensoes, ern
bora, de urn forma geral, se possa afirrnar que, em todos os tipos de risco consig
nados - doenya, maternidade, acidentes de trabalho, morte, velhice, sobrevivencia, 
desemprego, necessidades familiares -, houve uma melhoria significativa tanto ao 
nfvel de cobe11ura como no que concerne ao conteudo das presta96cs), bem como, 
na implementac;ao de polfticas compensat6rias de protecc;ao a determinados seg
mentos da popula9ao. Esta mudanc;a polftica da-se em paralelo corn urn a forte 
intervenc;ao - numa primeira fase - do Estado na economia, nomeadamente por 
intermedio de legislayao !aboral e intervenc;ao em numerosas empresas, 
institucionalizac;ao da concertac;ao social, entre outros. 

Numa segunda fase, apesar de existirem urn conjunto de polfticas estatais ao 
nfvel do emprego, formac;ao profissional em paralelo corn a concessao de meios 
financeiros a pequenas medias empresas, o Estado foi diminuindo a sua interven
c;ao ao nfvel das polfticas macro-econ6micas e de regulac;ao da esfera econ6mica 
privada. 

Paralelarnente, devido a conjuntura em que o Estado Providencia portugues 
surgiu, o desenvolvimento do mesmo - cornparativarnente a outros pafses - nao foi 
rnuito significativo, i. e., a tentativa da sua irnplementac;ao, oco1Te quando, em outros 
pafses, a sua leg(timidade econornico-ideo16gica e posta em causa, defendendo-se 
a retracc;ao da intervenc;ao estatal, tanto ao nfvel da afectac;ao dos recursos para 
programas sociais, como no que diz respeito a regula9ao econ6mica2

f\. 

Logo, o que se constata e que, por urn lado, continuamos a ser urn dos pafses 
mais pobres da UE29 e, por outro, as despesas afectas as polfticas sociais ainda 
se encontram bastante distantes das percentagens gastas em outros pafses e, por 
isso distantes do posicionamento institucional. Exphcitando, apesar do avanc;o 
legislativo que propugnou a aquisic;ao de direitos anteriormente inexistentes, o 
processo de efectivac;ao dos mesmos ficou muito aquem dos objectivos legislativos, 
podendo-se afirmar que a tentativa de construc;ao de um Estado Providencia em 
Portugal foi dificultada pelos contextos econ6rnicos e socio-politicos existentes a 
partir de 1974. 

No que concerne a organizac;ao e presta9ao de servi~os, encontramo-nos pe
rante urn sistema misto, onde existe, por urn lado, urna cetto grau de descentralizac;ao 
do si sterna, por intermedio das institui96es de seguranc;a social (insti tutos publi
cos personalizados, dotados de autonomia administrativa e financeira), i. e., existe 
descentra1iza~ao institucional e, por outro, urn pluralismo significativo, dada a 
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imporUincia que e dada a sociedade civil organizada, por intermedio do estabele
cimento de acordos (apoio tecnico-financeiro vs. presta9ao de servi9os) as Insti
tui96es Particulares de Solidariedade Social e as redes de solidariedade familiar e/ 
ou de vizinhan9a, consubstanciada na Uio apregoada sociedade providencia. 

Como se pode, deduzir, ao falannos de descentraliza9ao, nao fizemos referencia 
as autarquias. Isto nao significa que as mesmas continuem a desempenhar o mesmo 
papel que perpetravam antes do 25 de AbriJ, antes pelo contnirio, actualmente 
detem urn papet assaz irnportante. Mas, apesar dessa constata9ao, o que 6 comum
mente aceite e que se, por urn lado, no p6s 25 de Abril - tendo por base a 
implementa9ao da democracia corn tudo o que a mesma implica -,se assistiu a uma 
descentraliza9ao administrativa e em consequencia ao aumento das atribui96es das 
autarquias - supletivas na esfera social -, por outro, nao se consubstanciou uma 
verdadeira descentralizayao financeira (descentraliza9ao essa que, em nossa opi
niao, se poderia constituir como ponto de partida para o estribar de urn novo rumo 
do poder local em Portugal) i. e., embora estejamos em presenya de um 
enquadramento constitucional e legal de pendor descentralizador, ao se dar a tras
ladayao para a pratica a realidade e bem diversa. 

Apesar do referido supra, pensamos que os municfpios tern potencialidades 
para assurnir urn papel importante na esfera social, constituindo-se como uma 
expressao significativa das necessidades sentidas ao nfveJ local. Isto 6, o papel e 
o lugar que o poder local pode vir a assumir no quadro do Estado Providencia, 
depende das vias que forem adoptadas, ou seja, dado a op~ao, pela interven~ao 
fundamentalmente estatal ou pela privatiza9ao pura e simples, se mostrar unilateral, 
teremos necessariamente necessidade de redefinir as fronteiras entre o Estado eo 
poder local. Seguindo esta via, verificarnos que, por urn lado, a reparti9ao de atri
bui96es entre os dois entes nao propugna o aumento das despesas do sector 
publico, mas antes uma reparti9ao mais justa dos recursos do mesmo e, por outro, 
ao se interligar a descentraliza9ao com o exercfcio da cidadania, verifica-se que a 
primeira potencializa a segunda, pm·que, a descentraliza9ao 6 uma via por interme
dio da qual os munfcipes podem participar rnais activamente na defesa dos seus 
interesses. Logo, defendemos, antes de mais, o estabelecimento de um novo qua
dro legal que salvaguarde a autonomia das autarquias, pm·que, pensar urn processo 
de descentraliza9ao sern o respectivo suporte financeiro - tanto dos encargos actuais 
como dos que serao necessarios para exercer novas atribui96es - e o mesmo que, 
«tentar fazer uma orneleta sem ovos». 

No caso concreto dos assistentes sociais, como ja referimos, a compreensao da 
pratica profissional s6 come9a a emergir ap6s uma compreensao critico-constmti va 
da totalidade, ou seja, das determina96es que cssa mesma totalidade exerce sobre: 
a popula9ao alvo da profissao, as expectativas das institui96es relativamente a 
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profissao e, em consequencia, sobre as fun9oes exercidas pelos pr6prios profis
sionais. Explicitando, no p6s 25 de Abril, as modifica<;6es surgidas em Portugal, 
nomeadamente a dinamica reivindicativa surgida na sociedade, as novas expecta
tivas relativamente as potencialidades de ac9ao do poder local e, no que concerne 
ao servi9o social, o desejo de ruptura ideo16gica corn toda e qualquer referencia 
ao passado, propugnararn a adop9ao de atitudes mais radicais por parte de alguns 
sectores da profissao. 

Nao Uio explicita ao nfvel institucional - camanl.rio -, como no ambito de pro
gramas habitacionais, esta nova atitude (para corn os problemas vivenciados pela 
popula9ao e a forma de trabalhar os mesrnos), iria conduzir, ainda que lentamente, 
ao aparecimento de urn novo espa9o profissional, p01·que, apesar de a mesma se 
perpetrar fora das institui9oes, estas, ao se constitufrem como suportes da pratica 
profissional, acabariam por resgatar os novos referenciais da profissao permitindo 
a hipostasia9ao dos mesmos, encetando em consequencia o desenvolvimento desse 
novo campo profissional que e o servi9o social autarquico. 

Em sintese, somos de opiniao de que serao as rnedia<;oes presentes ao nfvel 
autarquico, nomeadamente a menor descentraliza<;ao na esfera social, dependencia 
ao nfvel da esfera financeira, a sensibiliza9ao dos autarcas, as pressoes ou inac-
96es dos munfcipes e habitantes locais em conexao corn todo o conjunto de 
media<;6es ja referidas ao nfvel macro, que vao constituir o "espayo inextr[cavel" 
de actua<;ao do servi9o social autarquico. Se por urn lado, como se pode inferir da 
leitura do referido, os primeiros passos foram e continuam a ser arduos, por outro, 
pensamos, que estes 20 anos de democracia nos ensinaram que, a ac<;ao que a 
mesma permite, embora nao dependendo s6 de nos, tern por base o nosso agir. 

3- Analitica da Experiencia Concreta do Servi~o Social Autarquico 

Num terceiro capftulo, procuramos campear um pouco desse mesmo agir e da 
experiencia dos assistentes sociais a trabalhar em autarquias da Regiao Centro. 
Das 78 autarquias que existem nesta regiao, recolhemos dados sobre 1930 , apare
cendo como unico criteria de selecyao o facto de que af existissem assistentes 
sociais a desempenhar fun96es. 

No concernente a analise propriamente dita, de uma forma sintetica, poder-se
a referir que a mesma se subdividiu em tres grandes pontos onde se pretendeu 
aborclar: (i) o posicionamento dos assistentes sociais face a actual crise do Estado 
Providencia; (ii) a importancia que os tecnicos conferiam ao poder local enquan
to passive! promotor do desenvolvintento; (iii) a interliga9iio entre o servi9o social 
autarquico e a cidadania. 
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A partir dos mesmos e, dada a maleabilidade da estrutura da investiga<;ao, foi
nos possfvel constituir dois vies de analise, nomeadamente: 

I Apreensao da concep~ao que os profissionais possuem. sabre a cidadania; 

U Partindo da «condi~ao» de profissional a trabalhar em autarquias, com
preendesse as possibilidades e!ou impedimentos que se colocam ao as
sistente social enquanto promotor da cidadania. 

No que concerne ao primeiro eixo, procunimos, por urn lado, capturar o 
posicionamento/consciencia que os assistentes sociais possuem da (in)ac<;ao do 
Estado ao nfvel da esfera social, bem como das influencias que a mesma pode 
produzir sobre a pnitica profissional e, por outro, procurando apreender a concep
<;ao que existe sobre a problematica da cidadania, foi nossa pretensao aferir a 
urgencia que os profissionais sentem (ou nao) em agir- perante as problematicas 
que «vivenciam» - e como e que essa mesma ac<;ao cidada pode ser conectada corn 
a pratica que desenvolvem. Num segundo momento, fazendo uma aproxirna<;ao ao 
poder locat procurarnos capturar a consciencia que os profissionais tem das 
media96es presentes nessa totalidade e que poderiam influenciar positiva ou ne
gativamente, tanto as possibilidades do poder local - enquanto promotor - corno 
da pratica que nele e encetada. 

Relativamente ao segundo vies de analise, dada a sua maior compJexidade, foi 
necessaria encontrar linhas orientadoras que propugnassern, por urn lado, a des
trinya das media96es labirfnticas e, por outro, urn agenciamento que facilitasse a 
compreensao dessa mesma complexidade. Destarte, buscou-se : (i) equacionar o 
espa~o institucional do servi~o social na autarquia, visando a apreensao da impor
tancia que o mesmo ocupava (ou nao) na estrutura; (ii) capturar as media<;6es 
presentes nos fluxos que se estabeleciam entre o profissional - esfera tecnica - e 
outras esferas da autarquia, corn o intuito de compreender como e que as rnesmas 
poderiam delirnitar a interven<;ao dos assistentes sociais; (jii) aferir as possfveis 
conex6es existentes entre as especificidades dos rnunfcipes (corn que o servigo 
social trabalha) e o funcionamento da autarquia, tentando compreender se o rnesmo 
estava adaptado (ou nao) as primeiras; (iv) analisar as condi96es concretas da 
interven<;ao autarquica ao nfvel da esfera sociaL bem como a adequa<;ao (ou nao) 
da mesma as procuras que lhe sao direccionadas; (v) compreender a complexidade 
do agir profissional - na dimensao individual e colecti va - em conexao corn as 
possibilidades de uma pratica polftica que consubstanciasse a cidadania acti va. 
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3.1- Algumas Conclusoes 

I - Concep~ao Profissional Sobre a Cidadania 

Partindo~ entao, da experiencia concreta dos assistentes sociais a trabalhar em 
autarquias da Regiao Centre, constatamos que os profissionais ao desenvolverem 
uma reflexao sobre as problematicas existentes nas condi9oes concretas do seu 
agir, o fazem essencialmente tendo por base as singularidades corn que lidam di
ariamente. Isto e, apesar de fazerern referencia a multidirnensionalidade inerente as 
mesmas 31 

, acabam por as apreender de modo difuso, porquanto, 10 profissionais 
analisam, tambem, os problemas dos «cidadaos» como sendo o resultado estatico 
de fa]has individuais e nao enquanto expressao das rela~oes sociais. Logo, a am)Jise 
que e feita das situa9oes-problema, ao ser conectada corn problemas pessoais, nao 
consegue apreender as distintas media9oes que perpassam as condi9oes concretas 
dos «cidadaos» corn que trabalham. 

Deste modo, apesar de, conscientemente, sentirem necessidade de agir, acabam 
por justificar a nao adop9ao dcsse posicionamento corn base em factores ex6genos 
- singulares ou macrosc6picos. 

Tomando, ainda, em aten9ao o posicionamento pessoal, no que concerne a 
apreensao da realidade que envolve a sua pnitica, constatamos tambem que: (i) 
conquanto seja valorizada a ac9ao do Estado (Ni=l2), a mesma nao e aprendida na 
sua verdadeira complexidade, porquanto, a maioria (Ni=l2), nao manifestou urn 
entendimento claro das modifica96es que, por urn lado, a esse nfvel se tern vindo 
a manifestar e, por outro, das influencias que as mesmas exercem sobre a esfera 
do trabalho, visto que, na opiniao de 14 prof[ssionais, temos v[ndo a assistir a 
melhorias ao nfvel do mercado de trabalho dos assistentes sociais; (ii) a maioria 
(Ni=13) valoriza o poder local, enquanto totalidade que tern possibilidades (devido 
as caracterfsticas que possui, designadamente a proximidade da popula9ao, entre 
outras) de mais facil e adequadamente dar resposta as problernaticas vivenciadas 
pelos «cidadaos». No entanto, essas mesmas possibilidades, esUio dependentes, 
na opiniao de 6 inquiridos, por um lado, de um possfvel alargamento das atribui-
95es do poder local na esfera social, alargarnento esse que tenha em aten9ao a 
adequa9ao entre essas mesmas atribui9oes e a esfera financeira e, por outro, da 
irnportancia que a esfera poJitica da autarquia atribui a esfera social. 

Sabendo igualmente que, determinado posicionamento pode influenciar - de modo 
consciente ou inconsciente - a nossa ac~ao, a nao apreensao da cidadania na sua 
perspectiva mais dinamica condicionara logicamente o agir profissional. Tambem 
aqui, embora fosse manifestada a importancia da participa9iio da sociedade civiL 
(Ni=lO) ea democracia fosse concebida em conexao corn as possibilidades de 
ac9tio dos cidadiios (Ni=l4), mais uma vez, nos encontramos perante urn hiato 
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entre o discurso e a experiencia, ou seja, embora desejada, na opiniao dos inqui
ridos, a cidadania activa e muito pouco visfveJ. Deste modo, sao de opiniao que 
a profissao pode ter aqui urn papel importante, porquanto, ao defenderern a tras
lada9ao, da analise que sobre a cidadania deve ser feita, do abstracto para o concreto, 
10 dos inquiridos, apreenderam o fazer profissional enquanto espa~o de media9ao 
que facilita o acesso de «cidadaos» a esferas das quais anteriorrnente se encon
travarn exclufdos. Por outras palavras, s6 a partir do momento em que tomamos em 
aten9ao as condi96es concretas da experiencia e que teremos possibi lidades de 
compreender, a cornplexidade inerente a cidadania e, em consequencia, as reais 
dificuldades de que a mesma se reveste na sua consubstancia9ao. Assim sendo, 
embora 16 assistentes sociais salientassem as habilitat;;oes tecnicas em conexao 
corn a adop9ao de uma atitude crftica (refor9ando a dimensao politica da pnitica), 
enquanto possibilidade que facilita a prorno9ao da cidadania, estavam igualmente 
conscientes das dificuldades presentes na materializa~ao desse posicionamento. 
Paralelamente, constatou-se igualrnente que, os profissionais ao defenderem esse 
posicionamento, o interligam preferencialmente corn os problemas que imediata
mente se colocam a sua pratica quotidiana, ou seja, em 18 situa<;oes, a valoriza9ao 
da dimensao polftica, interligava-se prirnordialmente corn os problernas concretos, 
nao atingindo urn estadio mais avan9ado, onde esses mesmos problemas sao 
apreendidos enquanto expressao de urn conjunto de media<;5es presentes na so
ciedade. 

Sernelhante dificuldade encontn)rnos, tambem, aquando da reflexao sobre os 
objectivos profissionais, ou seja, para a sua formula~ao foi utilizado preferencial
mente o discurso te6rico do servifO sociaL e/ou da autarquia (Ni=7) ou acabaram, 
mesmo, por ser confundidos corn processos ou metodologias de inte1ven~ao (Ni=ll). 
Logo, poder-se-a afirmar que estamos em presen<;a de urn hiato entre o discurso 
e aquilo que nas condi~oes concretas da pratica e possfveJ de alcan~ar, hiato esse, 
que se torna mais visfvel a partir do momento em que esses mesmos objectives 
sao interligados corn os da institui<;ao, visto que, por um lado, para 10 dos inqui
ridos, estarnos perante contradifao entre valores, contradi9ao essa propugnada 
pela esfera polftica da autarquia e, por outro, na opiniao de 15 assistentes sociais 
os objectivos s6 pontualmente ou rnuito dificilmente sao alcan<;ados e, em 
consequencia, a avalia9ao que e feita do produto da pratica (tomando por base 
essencialmente as media<;oes institucionais) e, na opiniao de 11 inquiridos, menos 
positiva do que seria desejavel. Pensamos, entao, ser COlTecta a ila9ao de que, a 
expressao dos objectivos ao nao se coadunar corn a pratica que efectivarnente e 
realizada, traduz, no fundo, a indefinit;;iio dos mesmos e das estrategias para os 
alcanfar e, em ultima instancia, a nao apreensao do verdadeiro sentido que essa 
mesma pratica adquire num determinado momento hist6rico, o que em nosso en
tender, dificulta a adop9ao de urn posicionamento crftico e/ou de uma ac~ao que 
valorize a dimensao polftica do agir profissional. 
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11 - Possibilidades e Condicionalismos Presentes na Promo~o da Cidadania 

A este n(veJ, apesar de se poder afirmar que, ao longo do processo de 
institucionaliza9ao deste campo de trabalho, se tern assistido a uma evoluc;ao 
positiva, ainda se verificam na actualidade urn conjunto de condicionalismos que 
dificultam o desempenho dessa pratica. Isto e, conquanto o servic;o social 
autarquico na actualidade seja alvo de urn maior reconhecimento do que aquando 
do inicio da sua institucionaliza9ao (na opiniao de 13 profissionais, actualmente 
existe uma maior sensibilizac;ao por parte da esfera polltica da autarquia), ainda 
subsistem uma serie de entraves que dificultam a consubstancia9ao da mesma. 

Desde logo, poder-se-a referir, por urn !ado, a menor especializac;ao da 
esfera social em comparac;ao corn outras esferas de intervenc;ao da 
autarquia32 e, por outro, em 16 autarquias, esta situa9ao e ainda agravada 
pelo facto de nao se dar a efectiva9ao do que esta convencionado na 
estrutura, ou seja, a menor importancia que legalmente e votada a esfera 
social, e ainda agravada pelo facto de a mesma- em muitas autarquias -
nao se efectivar no concreto. Consequentemente, constatamos que, dada 
a inexistencia de chefias intermedias, a maioria dos profissionais (Ni=l7) 
se encontra dependente do executivo e, nao descurando as mediac;oes que 
envolvem a esfera polftica da autarquia, facilmente se constata que esta 
situa9ao, em muitos munidpios, se traduz em obstaculos para o fazer 
profissional, designadamente a primazia que a esfera polftica da a outras 
areas (referido por 9 inquiridos), as tensoes entre a esfera tecnica e a 
esfera polftica que se encontra sempre (Ni=3) ou periodicamente presente 
(Ni=l2), provocando conflito de papeis devido: aos diferentes tipos de 
poder corn distintas bases de legitimayao - nomea~ao conr base na qua
lifica~iio vs. legitima~iio pelo voto eleitoral; a oposi9ao entre a 
racionalidade econ6mica vs. racionalidade social; as diferentes 16gicas 
de interve1wao - polftico (objectivos de reelei~cio, onde predomina o 
recurso temporal do mandata), tecnico (objectivos de mudan~a nas estru
tunts sociais, utilizando preferencialmente recursos de media longo pra
zo); as diferentes interpreta96es que sao feitas das atribui96es camararias 
na esfera social. 

II No que concerne ao es·pa9o ffsico constatamos que, em 7 autarquias o 
mesmo nao se situava nos pa9os do concelho, 13 profissionais nao dis
punham de gabinetes de trabalho adequados e, em: 8 autarquias, a esfera 
social nao dispunha de apoio administrativo; 12 situa96es, os recursos 
tecnicos eram considerados insuficientes; 15 municfpios, foram destaca
dos os obstacuJos provocados pela esfera financeira, bem como a 
jnexistencia de uma redistribui9ao equitativa dos recursos disponfveis e, 
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por ultimo, conquanto nao apreendida na sua complexidade, a burocracia 
foi referida por 11 assistentes sociais como um condicionalismos que 
dificulta o desempenho da pnitica. 

m Relativamente as diferentes areas de interven9aO, verificamos que a edu
cafilO era aquela onde maior numero de autarquias intervinham, seguindo
se a acfilo social (especialmente nas autarquias rurais), onde se verificou 
uma actua9ao que, ultrapassando o legalmente definido, se aproxima do 
que )egitimamente e exigido, por oposi9a0 a scu{de - COrn interven<;ao pOUCO 
significativa - e a habitafilO, p01·quanto, em 16 autarquias este tipo de 
interven9ao era de caracter pontual ou inexistente. Por sua vez e, no que 
diz respeito as procuras, verificou-se uma desadequa9ao entre as mesmas 
e o tipo de intervenc;ao na esfera social ( destacado por 12 assistentes 
sociais), designadamente ao nfvel dos subsfdios (referidos por 18 inqui
ridos) e da habita9ao (salientado por 14 profissionais). No entanto, de 
acordo corn os assistentes sociais, e a este nfvel que a pratica profissional 
pode desempenhar urn papel importante, nomeadamente no que diz respei
to a rentabilizar;iio dos recursos existente na comunidade (referido por 
8 inquiridos) e a informar;iio que pode prestar cl esfera polftica da 
autarquia (salientada por 7 assistentes sociais). 

No que diz respeito as poUticas sociais da autarquia, verificamos que se 
tern vindo a dar melhorias a este nfvel, ou seja, apesar de estarmos c6ns
cios do ru·duo caminho que ainda falta perconer, na actualidade: (i) a maioria 
dos assistentes sociais inquiridos (Ni= I 0), ja «participa» na planificar;ao 
das poUticas sociais municipais; (ii) embora, formalmente, incumba aos 
assistentes sociais, por um lado, o estudo/diagn6stico das problematicas 
e a planifica<;ao de ac<;oes visando a resolu<;ao das mesmas e, por outro, 
a posterior execu9ao - se assim for decidido pelo executive -, nao pode
remos daf inferir que nos encontramos perante simples executores que 
exercem pouca injluencia ao nivel do processo decis6rio, p01·quanto, em 
16 das situa<;oes estudadas, existe - anteriormente a tomada de decisoes 
-, por intermedio de urn processo informal de comunicar;ao, uma partici
payao activa dos assistentes sociais nesse mesmo processo. 

lV Ao nfvel da dimensao individual da pratica e, no que diz respeito a rela9ao 
que os profissionais estabelecem com os utentes, verificamos, antes de 
mais, que os assistentes sociais - dada a desadequa9ao existente entre as 
procuras e as respostas - sao legitimados institucionalmente para a in
clusCio/exclusao dos utentes e, em consequencia, definem - utilizando prin
cipalmente criterios de prioridade e de elegibilidade - quem tern direito 
ou nao aos servic;os, propugnando a passagem do direito formal ao 
informal, acabam, muitas vezes, por responder somente a necessidades 
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materiais. Deste modo, ao nfvel do atendimento, apesar de ser valorizada 
a pratica no que diz respeito a descodij£CafiiO das procuras, foram sali
entados essencialmente os procedimentos metodo16gicos necessarios a 
elaborayao do diagn6stico social (destacado por 14 inquiridos) e, nao 
tanto os prindpios que devem estar subjacentes na rela9ao que se esta
belece entre o profissional e o utente visando o aparecimento de experi
encias de crescimento e, consequentemente, a valorizafdo da ac9Zio do(s) 
utente(s) no seu processo de nwdan9a. 

Relativamente ao trabalhar das problematicas concretas, de acordo corn 8 
assistentes sociais, o mesmo, passa essencialmente pelo encaminhamen
to, encaminhamento esse, que pode ser entendido sabre duas perspecti
vas, ou seja, se, por um lado, o mesmo pode ser concebido coma urn limite 
do ambito de interven9ao da institui9ao e, em consequencia da pratica que 
a( e desenvolvida, por outro, pode, igualmente, ser capturado, coma sendo 
urn alargamento desse mesmo ambito, constituindo-se como uma possibi
lidade que o profissional encontra - dado que coloca a disposi9ao ... , os 
conhecimentos/habilidades que possui - de iniciar o empowerment dos 
utentes que procuram os seus servi9os. 

V Tomando em aten9ao a dimensao colectiva da pratica profissional e, sa
bendo que esta e uma via que possivelmente pode ser utilizada - ao serem 
trabalhadas as situaroes concretas na experiencia - para aumentar as 
possibiJidades da cidadania activa por parte dos «cidadaos» corn quem os 
profissionais trabalham, verificamos que a mesma, embora imp01tante, ainda 
enferma de alguns condicionalismos que dificultam essas mesmas possi
bilidades. Assitn sendo, os projectos de interven9ao comunitaria, embora 
importantes33 para a melhoria - repara9ao - das condiroes concretas, nao 
produzem, em muitas situa96es, modifica96es que perduram no tempo, 
podendo dar-se como exemplo as ac96es que se interligam corn a atribui
ftio de subsidios even.tuais que assumem bastante importancia na area da 
invalidez e reabiliULftiO, bem coma ao nfvel da populariio idosa e infan
cia e juventude, com uma representatividade de 5 e 4 respectivamente. 

Paralelamente continuamos a assistir, por um lado, a valoriza9ao da esfera 
do trabalho como meio de integra9ao da popula9ao alvo dos projectos e, 
por outro, os pr6prios profissionais (Ni=12), estao conscientes do predo
minio que a dimensao materialista do desenvolvimento continua a assumir 
nestes projectos, chegando, mesmo, alguns inquiridos (Ni=4), a defender 
esta dimensao (pelo menos numa primeira fase) dado que a mesma pennite 
a institucionalizayao de servi9os e/ou equipamentos que de outra forma 
nao seriam viaveis. 
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No que diz respeito a aspectos mais qualitativos dos projectos gostarfa
mos de referir antes demais, que os mesmos, apesar de perfeitamente 
compreensfveis ao nfvel te6rico, se revestem de extrema dificuldade 
aquando da tentativa da sua implementa9ao na experiencia concreta. Deste 
modo, conquanto a totalidade dos assistentes sociais (Ni= 19) salientasse 
a importancia das parcerias, constatamos que, ao se dar a passagem do 
abstracto para o concreto, 13 referiram a existencia de dificuldades varias 
na sua implementac;ao. Relativamente a populac;ao alvo, esta continua a 
nao ser encarada como parceiro, na medida em que numa primeira fase, a 
participa9ao, quando existe, tern por base essencialrnente a consulta (re
ferido por 5 inquiridos) ou e indirecta (salientado por 8 profissionais). 
Assim sendo, poder-se-a afirmar que, apesar da evoluc;ao que se tern 
verificado ao nivel do discurso, continuamos em presen9a, por um lado, 
de uma visiio tecnocrdtica da participar:ao, ou seja, do topo para a base, 
defendendo-se que a mesma s6 deve surgir aquando da execu~ao dos 
projectos e, por outro, dadas as caracteristicas da sociedade civil portu
guesa, essa mesma pat1icipa~ao nao chega na maioria dos casos a passar 
de pseudo-participa~ao. 

Face a estes resultados facilmente se conclui quao diffcil se torna para os 
assistentes sociais tornar visfvel, tanto a cidadania activa ao nivel da dimensao 
colectiva da pratica profissional, como o empowerment, visto que, o mesrno, em
bora presente em algumas situa~oes, ao ser trabalhado somente nos seus aspectos 
rnais simples (nao se to man do em aten~ao aspectos tao i mportantes como, por 
exemplo, o aparecimento de uma identidade colectiva que propugne um agir ver
dadeiramente polftico ), nao consegue influenciar as condi~oes concretas da expe
riencia e, consequentemente, nao permite, em muitas situac;oes, o aparecimento de 
cidadaos e muito menos cidadaos activos. 
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Not as 

Este artigo tom a por base a pesquisn "Servi<;:o Social Atllarquico e Cidadania: A Experiencia da Regiao 
Centra", relativa a disse11a91io de Mestrado em Servi9o Social, apresentada e defendida no fnstituto Supe
rior de Serv i<ro Social de Li sboa em A bri I de 1998. 

2 Mestre em Servi~o Social pelo Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa. Docente nas Licenciaturas 
em Servi~o Social e Ciencias Sociais no lnstilltto Superior Bissaya-Ban·eto- Coimbra. 

3 No que concerne a este aspecto pode-se Cfr. Marilda lamamoto et all ( 1986: 15-16). 
4 Ao apreenderem o poder de forma monol!tica, afinnam que a pn1tica do assistente social se li m ita a denuncia 

e ao lamento, refor9ando assim, a visao de um servi90 ::;ocial paternalista e do assistente social como mero 
instrumentoda institui9ao. Acabando por concluir que a pn1tica profissional e impotente para resolver os 
problemas sociais 

5 Acentuam o caracler revolucion;1rio da profissao, percepcionando o assistente social corno um «her6i» 
cornprometido eo m os exclufdos que, com o seu querer e sua vontade, consegue influenciar/transformar as 
dinarnicas sociais 

6 Sob re as diferentes perspecti vas podc-se Cfr. igualmente Malcolm Pay ne ( 1991: 20 I e segs.). 
7 Gostarfamos aqui de referir o contributo de Diego Palnw, segundo o autor, o profissional no desernpenho 

da sua pratica para dcsenvolver o potencial politico dos utentes eo m que trabalha, tera que tomar em linha 
de conta duas questoes: (i) ao trabalhar o irnediato tera que ten tar dcsenvolver- scm se substituir no 
en tanto aos pr6prios actores- as capacidades dos sujeitos, por intermedio da consciencializa9ao, organi
za9ao, responsabiliza9ao dos mesmos, de fo1ma a que as necessidades pessoalmentesentidas se jam compre
endidas na esfera do polftico; (ii) articular cssas pniticas- desenvolvidas ao nfvellocal- comas polfticas 
globais ao nfvel nacional , i. c., tentando apreender a totalidade, para que essas mesmas praticas deixem de 
ser uma soma de necessidades individuais e, em consequencia, sejam apreendidas nu m ambito rnais la to que 
ultrapasse a individualidade/particulariclade das procuras com que o assistente socialtrabalha ( 1986: 
112). 

8 Mio devendo no entanto, quando se de~cnvolve uma analisc sabre a profissao, esquecer gue, por melhor 
que seja a projec~ao ideal sabre a pnitica, as suas limita~oes no piano da reprodu9ao do concreto sao 
evidentes (Nobre Pomes, 1995: 169). 

9 De acordo corn Rober/ Weisshaupt et all«( ... ) a rela9ao entre a teoria ea pratica deve ser pensada nao 
enquanto adequac;:ao entre duas entidades distintas, mas como urn processo organico, on de a primei.ra e um 
elemento pnitico da segunda: a sua expressao necessaria» ( 1988: 24). 

I 0 Neste contexto, revel a-se de extrema acuidade o conllibuto de Vem Silva Teles ( 1994), que chama a atenyao 
para o importante desafto, que eo de enraizar a cidadania nas pratica!i sociais, ou seja, a am'i.lise nao deve 
limitar-se ao direito formal -legalidade -, devendo os mcsmos- direitos- ser pensados ao nfvel da sua 
efectivac;:ao concreta. Traduzindo-se em discursos e valores que apreendam e interpenetrem as 
heterogeneidades presentes na pn)tica social, tomando assim, em aten91io «( ... ) o modo como as relac;:oes 
sociais se eslmturam». Deste modo, a legalidade dos direitos- embora importante- nao e suficiente, sendo 
necessaria urn processo continua de legitirnidade polftica, que integre a negocia9ao eo reconhecimento, i. 
e .. a forma como os direitos podem propugnar a«( ... ) sociabilidade regida pelo reconhecimento do outro 
como sujeito de interc:)ses validos, valores pertinentes e dernandas legitimas» (91-92). De igual importan
cia, ea alusao a nece:>sidade de pub! icitar as desigualdades existentes na sociedade civil, de forma a que, 
a concepyao I i near que tem predomi nado, possa ser substitu fda por u m «ideal de equ idade». E entao neces
s~hio a constitui~ao de espac;:os publicos onde as«( ... ) diferen9as podem ser expressadas e representadas 
numa negocia~ao possfvel; espac;:os nos quais valores circulam, argumentos se articulam e opini6es se 
formam; e nos quais, sobretudo, a dimensao etica da vida social pode se constituir em uma moralidade 
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publica at raves da convivencia democr<ltica comas diferen~as e os conflitos que elns carregam e que cxigem, 
por isso mcsmo, de cada um, a cada momento, o cxercfcio de..~sa capacidade proptiamente moral de discemimento 
entre justo e in justo( ... ))> (pp: 92). 

I 1 Sob re as quest6es da atribui~ao da cidadania eo m base no parentesco- ius sanguinis·· e/ou na localiza~ao 
-ius solis- pode-se Cfr. um texto nosso Manuel Menezes ( 1999). 

12 Kant fazia uma distin9ao entre Staatsburger (cidadaos activos) e Staatsgenossen (cidadaos passivos), 
Cfr. Comes Canotilho (1995). N6s ao nos referirmos ao vodbulo, tetnos em mente um cidadao passivo. 

13 U m a das quest6es que actual mente se col oca relati vamente a est a abordagem da ci dadan i a, e a das d i ficu 1-
dades que cada vez mais se levantam ~~ interliga91io do conceito de cidaclania corn ode nacionalidade ou 
identidade nacional, ou seja, ao se falarem cidadania transnacional, nomcaclamente, na Uniao Europeia, ha 
necessidade de repensar a abordagem que enuncia como aspecto b;)sico da cidaclania o status/perten~a a urn 
determinado Estado. Sob re este aspecto pode-se- entre muitos outros autores- Cfr. Antje Wiener ( 1996). 

14 0 debate sob re a cidadania, nest a perspecti va, ja nao se limita somente a rela~ao entre o indi vfduo e os 
Estado, m as e alargado ao contexto m a is vasto da sociedade civil, tomando-se em linha de conta as inter
rela~6es entre os diferentes membros de uma comunidade ea forma como as me..<;mas poclem propugmu· alte
ra~oes, aos mais variados nfveis, na evolu~ao dessa mesma comunidade, nomeadamente, o reconhecimento 
pela comunidade da extensao dos direitos a todos. 

15 Sob re a tracli~ao aristoteliana de cidadania pode-se Cfr. Hannah Arendt ( 1958, principalmente pp. 31-47); 
Judith Shklar(l99l: 42-4). 

I 6 Para uma an<ilise mais aprofundada das duas perspectivas, pode-se Cfr. Michael Walzer( 1975), especifica
mente cap. 10, pag. 174-193. Para este aut or uma das diferen~as mais significativas entre as duas perspec
tivas, encontra-se ao nfvel das possibilidade de amplia~ao das mesmas, enquanto no primeiro caso- dado 
que o grau de arnplia~ao nao intluencia a qualidade de protec~ao- pode-se dar uma amplia9ao sem Jimites, 
na segunda concep9i'io, verificamos que, essa amplia~ao sofre restri~6es, pois, a qualidadeloportunidade da 
participa~ao diminui «proporcionalmentc» ao aumento do numero de cidadaos. Por outras palavras, uma 
das caracterlsticas da cidadania, de acordo corn Colin Crouch ( 1996) c ceteris paribus, ou seja, existe uma 
relagao antitetica entre a intensidade dos direitos ea extensiio dos mesmos em terrnos de numeros, o que se 
verifica por exemplo, comparando a cidadania de Atenas- restriti va em termos de cobertura, compa.rativa
mente a cidadan ia de Roma, m as muito m a is i ntensa do que est a. 
Sera igualmente importante referir que, segundo Michael Wa{zer, ambas as perspectivas sao parcia!mente 
verdadeiras, sendo por is so di ffcil atenuar as diferen~as existentes entre elas. No en tanto, recotTendo ao 
conceito pluralista de cidadania, recupera a importancia da pat1icipar;:ao- do cidadao- em gmpos menores 
(eo m u m a ac~ao nao trivia 1), que define coma «( ... ) urn a serie de cl rculos [ csferas 1 parcial mente coi ncidentes, 
dentro de urn circulo [esferaJ maim· que eo Estado ( ... ) [quedesafiando a autoridade dessc mcsmo Estado, 
permit em que os cidadaos cumpram os seus deveres publicos 1 » (ib., 188, 189). 

!7 De acordo corn Nancy Fraser et all, Marshal/ identifica tres estadios- que se vao complexificando- no 
desenvolvimento hist6rico da cidadania moderna: «o primeiro estadio ten\ si do o da cldadania civi 1, que 
segundo ele foi construfdo sobretudo no seculo XVIII [«I uta» por direitos e obrigar;:6es iguais diante da 
lei] e que fixou os direitos necessarios a liberdade individual: os direitos a propriedade ea liberdade 
pessoal [de ex pressao, pensamento e fe], e muito particulrumente o direito a justi~a [ podem ser considerados 
direitos negati vos, vis to que, pretendem proteger o sujeito perante o poder/abusos do Estado. De refer!r 
que paralelamente, como in st i tu ic;oes associadas a estes direitos, aparecem os tribunais] . 0 segu ndo esta
dio, o da cidadania polftica, foi a seu ver, ediflcado principalmente no seculo XIX e abrangeu o direito 
[ <<igual e formal» 1 de participar no exercfcio do pod er polftico, quer pelo desempenho de cargos publicos, 
quer pelo exercfcio de voto [ como i nstituic;ao -o parlamento eo pod er local]. 0 terceiro e ultimo dos 
estadios, o da cidadania social, seria construldo no seculo XX; segundo Marshall ele de veri a abranger nao 
s6 a garantia da seguranr;.a econ6mica, como tambem o direito ( ... )«a uma quota parte do toclo do patrim6nio 
social( ... ) a viver uma vida propria de um ser humano civilizado, de acordo corn os padr6es prevalecentes 
na sociedade» ( ... )[i.e., o direito de partilhar nu m detenninado pafs, a heranr;:a material e cultural do mesmo, 
cspccialmente por intermedio da provisao estatal que em pri ndpio deveria asscgurar urn mini mode 
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seguran9a social. Como instituiy6es, pod ern-se referir, o sistema educati vo e os servi~os sociais ]» ( 1995: 
31, sublinhado nos so); Cfr. igual mente Marshal/ ( 1950: 8-l 0, 17). 
Convern referir, por urn I ado, que este estudo foi desenvolvido em rela9li0 a Inglatemtlogo, pensamos, nao 
pode ser historicamente generalizavel e, por outro, est a sequencia nao deve se apreendida de forma est an
que, visto Marshal/ admitir que ao longo do seu desenvolvimento hist6rico (na lnglaterra), os direitos
principalmente os polfticos e sociais - se vao sobrepondo. 

18 Faci)mente constatarnos que este tipo de analise nao d<l conta da cornplexidade da cidadania na actualidade. 
Pocleremos referi r, entre mui tas out ras q uestoes: ( i) a an<tl ise de M a rshall f oi desen volv id a nu m contex to 
onde ainda predominava a masculinidade, logo, uma das primeiras falhas daargumentaqilo passa pelo facto 
de o estudo, ao falar da evolu~ao progrcssiva dos direitos, se referir primordialmente ans direitos mascu
linos; (ii) ainda dentro deste contexto e, tomando em aten9ao as altera~ocs ocorridas corn a entrada da 
mulher no m undo do traba!ho, verificamos que a teoria tern que ser repensada de forma a que sej a possfvel 
analisa.r as profundas alterac:;:oes na estmtura familiar, no rnercado de trabalho, na presta9iio de servi~os em 
interliga~ao corn a matemidade; (iii) as problematicas queenvolvem minorias etnicas, nao tern enquadramento 
na hist6ria linear de progresso que o autor apresenta, para apresentar somente um caso, poderemos assinalar 
a Juta encetada- pelos negros - nos EUA pela conquista de direitos civis; (iv) o que fazer quando verifi
camos que nos pafses do leste europeu, existiam direitos sociais assegurados, mas nao existiam direitos 
civis e politicos, ou no caso portugues. o retrocesso que se verificou no que concerne aos direitos civis e 
politicos corn a irnplernenta~ao do Est ado Novo e, nos pafses africanos que passaram por proccssos de 
descoloniza~ao; ( v) a constru~ao da UE, on de prirneiro se vi ram consagrados direitos civis e sociais e s6 
actualmente- corn gran de clificuldade- se estao a consagrar direitos polfticos, nao descurando igualmente 
as difercn~as entre cidadaos dos pafscs membros e «cidadaos>> imigrantes; (vi) por ultimo m as nao me nos 
irnportante, o conflito entre os princfpios da cidadania e os do capitalismo, tem si do influenciado por 
icleologias- de direita ou m a is a esquerda -propugnando a implementa~ao de po!fticas distintas tendo em 
vista o minorar dos problemas que actuahnente vi venciamos. Sabre est as questoes pode-se Cfr. -entre 
muitos outros aut ores- Tom Bo11o1110re ( 1992); Maurice Roche ( 1992); Manuel Menezes ( J 999). 

19 De acordocom Mic/we! Walzer «( ... ) nada nos diz acerca das dirnensoes politicas e morais da cidadania» 
(ib., 179). 

20 De acordo cam Hannah Arendl, o politico eo agir de muicos e nao de poucos- daf a necessiclade da 
passagem da potencia a efectividade -,i.e., a polfcica e 0 acto/tarefa de todos, nao se podendo no entanto 
argumentar que, quando urn cidadao age isoladarnente, nao ha aCt;iio pol ftica, vista que, «quando a digni
dade desaparece e urn s6 homem tern dignidade, ele tern a dignidade de toda a human idade». 

21 Relativamente a este aspecto gostar(amos de chamar ii aten<;ilo para a importancia da analise das questoes 
de poder, dado que, as mesmas pennitem a a preens a a das poss ibilidades de agir na rela~ao corn o outro e, s6 
aproveitanclo essas possibilidades- pela ac~ao- e que poderemos caminhar da potencialidade para a 
efectividade, i.e., temos que ter sempre em atenryao as «( .. . ) condi~6es de possibilidade anunciadas na 
pr6ptia ideia de polftica (. .. )». Verificamos deste modo que, muitas vezes, a decisao sobre o que fazer (os 
problemas s6 podem ser resol vi dos praticamente, no concreto) e uma questao extremamente grave, m as e uma 
qucst5o polftica, porque, se niio soubermos responder politicamente, conemos o risco de que a violencia 
campeie. Explicitando, tern os de definir ern cad a rnornento, o que em a is urgente politicamente e responder 
politicamente ou deixar que alguem responda por n6s, i. e., em todo o es1ado de acr;iio a urgcncia prevalece 
sabre a defini~ao (sobre esles aspectos deve-se Cfr. Braganr;a de Miranda ( 1994) «A Ideia de Pol(tica»). 
Infelizmente o que tern os vindo a verificar e que a ultima hip6tese tem preva!ecido, dado que, n6s nao temos 
vindo a agi.r politicamente sob reo sistema, i.e., em vez de urn a ac9ao livre tendo em vista a sociedade justa, 
o que se tern verificado muitas vezes e uma passividade em troca de seguran9a individual. 

22 Embora conscios da dificuldade que existe em encontrar este «tipo)) de cidadao, est a reflexao e irnpol1ante 
na medida em que «( ... ) nous sert avant tout d'instrument critique perrnettant de metre en evidence 
l 'impe1fection de notre dernocratie et le manque de zete que la plupart d 'entre nous manifestent envers les 
affairs publiques». (Judirh Shklar, 1991 : 20-1 ). 
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23 E imp011ante que o debate relati vamente a c~tas quest6es seja aprofundado, visto que, ao falannos de cida
dania teremosque nos questionar sabre o quee a verdadeira cidadania, porque, embora todos os indivfduos 
se jam considerados forrnalmente cidadaos- excep~fio feita aos estrangeiros, on de somentc se podc falar cm 
cidad;mia restrita -, somente a alguns, e permitido partilhar da cidadania efectiv<l. lsto e, ate que panto 
poderemos falar em cidadania para individuos que nao tem urn tecto sobre o qual possam viver condigna
mente ou, o que signi fica o exercfcio da cidadania pollt ica para aqueles que esUio se m emprego e por 
consequencia .se m reconhecimento social, em sum a, como se pode ser urn cidadfio activo qtwndo se tern um 
emprego prec{u·io, sabendo que no actual mercado de trabalho a qualquer momento se pode cair nu m a situ
a~ao de cxclusao. Sobreeste ultimo aspecto, pensamos ser de extrema importancia, a am\lise encetada por 
Judith Shklar ( 1991: 2° cap.) no que concerne a esfera do trabal ho. Considerando est a uma das esferas 
essenciais da cidadania, a aut ora desenvolve tuna analise arguta, tentando demonstrar as interconex6es que 
ex istern entre as varias esferas ern que o indivlduo se move. N a acep~ao da autora o aces so a esfera do 
trabalho esta associado a todo urn conjunto de atributos, que perm item ao indivfduo tornar-se cidadao, 
norneadamente, a independencia econ6mica que pennite a Jiberdade para ... , autonomia essa, que por sua vez 
se interliga com o respeito, considera~ao, reconhecimento da sociedade para corn o indivfduo e, em 
consequencia corn o estatuto social. Paralelarnente, o nao acesso a esta csfera esta em conexao coma 
(in)autonomia e, consequentemente corn a perca do respeito por parte dos concidadaos, diminui<;ao do 
prestigio social, da dignidade, da honra, da auto-estima e do estatuto social. Se esta argutnenta~fio e acei
tavel, uma questao se nos coloca, sera que os milh6es desempregados actual rnentc existentes no m undo, o 
siio por op~fio pr6pria- falha individual- como cad a vez rnais apregoam os neo-!iberais? Pensamosque nao, 
m as, ainda m a is importante do que esta evidencia e, a reflexao que pensamos ser necessaria desenvolver no 
que diz respeito aos atributos negatives queestiio associados ao desemprcgo, i.e., ate que panto e aceitavel 
actualmente, associar a esfera do trabalho a dignidade, o respeilo, a honra, o estatuto social ... , quando 
existem milh6es de pessoas sem possibilidadede acesso a essa mesma esfera eem consequencia privados 
desses mesmos atributos. Sob re a importancia da esfera do dinheiro pode-sc Cfr. Michael Wahcr ( 1983: 
cap. IV). 

24 Ceorges Gontcharoff, defendendo que existe um deftce de expressao por parte das popula~oes pouco inte
gradas, faz referencia a os autarcas, afinnando que ex i ste um «deficit consideravel, na aceita~iio por parte dos 
eleitos dos conflitos que sao necessarios. Muitos eleitos procuram principalmente, por intermedio de urn a 
falsa participat;ao, um cons en so sob re uma participa~ao anestesiante, descurando que o conflito e produtor 
de progresso ao nfvel local» ( 1991 : 56). 

25 Pensamos poder referir aqui, a necessidade de revalorizar os deveres do cidadao para eo m a comunidade, 
dado que, usualmente o debate em torno da cidaclania tem decorrido pri mordialmente a volta dos direitos 
ficando os deveres um pouco submersos. 

26 Na mesma, toma-se por pano de fundo urn esquema apresentado por Ramesh Mishm ( 1990) relativamente 
aos varios tipos de Est ado providencia. 

27 Encontramo-nos aqui muito pr6xirnos do model a que Esping-A11dersen denomina de Est ado Conservad01/ 
C01porativo e que, de acordo corn Jorge F errer explicitando a ideia do aut ore«( ... ) propio de regfmenes 
predemocraticos o autoritarios. donde la Polftica Social noes tanto un mecanismo de consecuci6n de la 
igualdad social, como um instrumento al servicio del status quo para prevenir conflictos sociales. Son 
Estados que deja m en m a nos de la Jglesia la protecci6n social, erigiendo-se el Estado como un pasi vo 
subsidiario cuando Ios individuos u otras organizaciones sociales y religiosas no puedem resolver la 
pobreza ( ... )» (1996: 37). 

28 Constata-se entao que, quando em Portugal se pretende aumentar a responsabi lidade do Est ado relativa
mente ao assegurar da seguran~a econ6m.ico-social dos cidadaos (diminuindo-se em pru·alelo a importancia 
que ate ai assurnia a esfera familiar/privada), em outros pafses, da-se um movimento in verso, dad a a desejada 
substitui<;ao da esfera estatal por agentes privados ou redes familiarcs. Seguindo este raciocfnio, nao con
cordarnos eo m alguns aut ores quando defendem nao se poder falar nu m Est ado ProvideJtcia portugucs na 
verdadeira acep~ao da palavra, dado que a analise desse rnesrno Est ado deve tornru· em aten~ao os diferentes 
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modelos em presen<;a . Ncs ta 6ptica Setphan Leibfried npreserua quatro modelos, nomeadamente o 
E\cand inavo, B ismarckiano, Anglosrlx6nico e Lati no, enquadrando dentro do lilt i mo pafscs do suI da 
Eu ropa (Ponu ga I, Espan ha e Greci a), que, apesar de, se caracteri zarem pela i nex istencia de uma 1 rad i~iio de 
pleno emprcgo. possuem ao nfvel constitucional objectivos de bem-estar e de interven~ao estatal. Ainda 
de acordo com o aut or, sao Estados Providencia tardios e em desenvolvimento, i.e., onde se assistiu - ao 
nfvel da esfera social- a implementa~oes parcJais e processo gradmivo deconsolida<;5o institucional (Cfr. 
sobre este assunto Jorge Ferrer et all, 1996: 38-9). 

29 Em 1989, existiam em Portugal cerea de 2,5 rnilhoes de pobres o que corrcspondia a maior taxa de pobrcza 
da UE (25,2% ). De acordo corn um estudo real izado por Bruto da Costa, cste fen6meno era essencialmente 
mral dado que somente 27% d<l f<lmflias consideradas pobrcs viviam em meios urbanos, apontando igual
mente como causas principais da pobreza as pensoes e salarios baixos (In Jornal Expresso: l 0/8/96). 
Segundo Udia Barreiros, ern 1993, na UE 17% de agregados fam.iliares encontravam-se abaixo do limiar 
de pobreza (existiam na UE rnais de 57 milhoes de pobres), esta percentagem subia para 29% no nosso pafs. 
Paralelarnente, de acordo corn dad os do Eurostat, Portugal possufa o maior grau de desigualdade no que se 
referia a distribui9ao de rendimentos. (In Lufs Tiberio, Jomal Expresso: I 0/5/97). 

30Gostarfamos de referir que, segundo urn estudo realizado em 1994 (Cfr. Manuel Menezes, 1994), existiam na 
Regiao Centro 32 Ci\maras Municipais corn Servi9o Social. Nao descurando ligeiras altera~toes desde entl'io, 
poder-se-a afirrnar que o nosso estudo cobriu sensivelmente 63% das autarquias corn servi9o social na 
Regiiio Centra. Quanta as Camaras Municipais analisadas foram as seguintes: Aveiro, Agueda, Coimbra, 
Figueira da Foz, Penacova, Condeixa, Pombal, Oliveira do Hospital, Arganil, Lousa, Gois, Vi la Nova de 
Poiares, Gouveia, Fornos de AJgodres, Guarda, Celorico da Beira, Viseu, Mortagua e Penalva do Castelo. 

31 Salientando os condicionalismos da conjuntura econ6mico-social , a indiferen~ta da sociedade civile a 
inexistencia de recursos para resolver os problemas concretos,justificando consequentemente as poucas 
possibi lidades da ac~tao profissional face a estes condicionalismos. 

32 Se to man nos em aten~tao a interven~ao da autarquia, no que diz rcspeito aos munfcipes que pod em vir a ser 
alvo do scrvi<;o social- devido as cspecificidades que possuem (referido por 18 inquiridos) -, verlficamos 
que a mcsma, s6 subsidiariarnente e que tom a em aten<;ao as problem<'i.ticas vivenciaclas por esses mesmos 
munfcipes. 

33 A sua irnporrancia rnanifesta-se essencialrnente a dois nfveis, nomeadamente no que diz respeito: (i) ao 
alargarnento do arnbito de interven~ao das autarquias- aproxima~ao ao que legitimamente e esperado -, 
porquanlo, ao serem financiados pelo Estado ou por fundos comunitarios, alargam as possibilidades de 
intervenyao a areas onde as autarquias- por nao serem Jegalrnente obrigadas- nao intervinham; (ii) i1s 
possibi I idades de desenclausurame nto da pratica profissional, por intcnnedio de um trabalho articulado 
wm profissionais de oulras institui9<ies. 
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