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INTRODU<;Ao
Integrada no Semim1rio «Scrvic;o Social e Socicdade - Investigar o Agir» foi
prcparada a presente comunicac;ao que apoiada na Dissertac;ao - realizada no mcstrado de Servic;o SociaL no ambito do protocolo entre a PUC-SP e o ISSS-CRL
sobrc «<nsucesso Escolar: Dupla Exclusao», Dissertac;ao defcndida em Dezembro
de 1992 - e situada na intervenc;ao da autora da eco aos objectivos anunciados,
situada que esta no saber fazcr da autora, na compreensao estrutural e conjuntural
da realidade social cnvolvente.
Tratando-se de um tema que teve um tratamento vasto, na Dissertac;ao. o recorte
agora proposto privilegia a educac;ao e a saude, apontando caminhos para a transdisciplinaridade e intersectorialidade nos novas c velhos paradigmas em Saude
Escolar. A introduc;ao de um panto previo situa as directrizcs da Disscrtac;ao.
0 Insucesso Escolar situado no saber e na praxis cm Saudc, atraves de uma pratica em Servic;o Social, toma por referencia que saudc e disciplina, ou medicina e
pedagogia, sao duas questoes crfticas na cidadania portuguesa que mantcm a exclusao social. Tema principal dcsta Comunicac;ao, subdivide-se em tres partes, a saber:
Polfticas de Educac;ao e Insucesso Escolar, Exclusao e Dupla Exclusao; Tcorias

Mestre cm Serviyo SociaL Assistcnte Social da Oil isao Regional de Saude da Madeira. In1·estigadora
do CPIHTS- Centro Portugues de Investiga~ao com Hist6ria e Trabalho Social.
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Explicativas nos Velhos e Novos Paradigmas em Saude- Produ~ao e Reprodu~ao
do Insucesso Escolar; Servi~o Social e Insucesso Escolar- Estrategias de Transi~ao para o Modelo da Democracia do Direito.
A questao central tomada para o assistente social neste agir e, conforme Sposati,
superar o Modelo Solidarista da Colabora~ao e aprofundar o Modelo da Democracia do Direito. Esta proposta incorpora-se numa outra defendida por Faleiros, a chamada metodologia da articula~ao. A terceira parte do segundo ponto e as considera~5es finais da presente Comunica~ao apontam para a metodologia implfcita
nessas propostas.
Trata-se de um desafio dificil no contexto da pn'itica em apre~o na Madeira, mas
possfvel, se intensificarmos o debate publico, sobre diferentes formas e estrategias
de trabalho social, envolvendo nao s6 os assistentes sociais mas alargado a outros
protagonistas, outros profissionais do terreno e a propria popula~ao, envolvida
numa estrategia ampla, integrada, articulacla e activa.

«INSUCESSO ESCOLAR: DUPLA EXCLUSAO»- PONTO PREVIO
AS JUSTIFICATIVAS DA TEMATICA da Disserta~ao de mestrado em Servi~o
Social, apoiaram-se nas seguintes quest5es: 1.") fen6menos tais como a formaliza~ao da universalidade dos direitos sociais coma persistente exclusao pela sua perda
ea injusti~a distributiva dela decorrente tem vindo a ser sucessivamente questionaclos; 2.") opini5es sobre o Insucesso Escolar que oscilam entre a desadapta~ao do
programa escolar e as dificuldades clas aptid5es para o ensino das crian~as atingidas, com recurso a diversos especialistas ao nfvel das capacidacles ffsicas, de nutri~ao, intelectuais, sensoriais e comportamentais, nao correspondem ao conhecimento
social experienciado; 3.") o percurso percorriclo pela crian~a na hierarquia institucional e na interpreta~ao individual que e realizacla sobre o fen6rneno do insucesso
escolar constitui processo aniquilador; 4.") a inexistencia na RAM de qualquer
estudo sobrc o insucesso escolar, constitui forte lacuna na analise da pratica profissional em Servi~o Social.
0 Insucesso Escolar e um dos fen6menos socialmente excludentes atingindo preferencialmente a popula~ao subalterna. Ao excluf-la contraria, assim, nomeaclamente,
os artigos 73. 0 e 74. 0 da Constitui9ao Portuguesa que consagrados, gra~as ao processo
clemocratico iniciaclo em 1974, constituem um desafio para o assistente social.
A Dissertar;ao tomou como OBJECTO o Insucesso Escolar no ensino basico primario, I. o ciclo, no contexto da pratica profissional do assistente social em Saude
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Escolar, num Centro de Saude, na Regiao Aut6noma da Madeira, entre 1979 a 1992.
0 1. o Ciclo, a par da educa9ao pre-escolar, constituem para a autora o alicerce do
sucesso escolar, ao nfvel do sector.
0 Insucesso Escolar foi tomado como expressao de um processo de dupla exclusao: exclusao social, no piano da cidadania e exclusao cultural, no piano escolar do
ensino.
Como OBJECTIVOS foram definidos os seguintes: contextualizar o fen6meno
da exclusao no marco das rela96es sociais e dos direitos sociais, recuperando a complexa dinamica entre as polfticas sociais e a universaliza9ao, sob o paradigma da
«modernidade» e da «igualdade de oportunidades»; interpretar a possibilidade de
romper coma exclusao atraves de estrategias e t<icticas do Servi9o Social para fazer
face ao fen6meno do Insucesso Escolar.
Sobre a METODOLOGIA pode, em sfntese, salientar-se os seguintes eixos:
- Os procedimentos qualitativos foram conjugados na am'ilise com recursos
quantitativos, toda ela informada pelo caracter «semiperiferico» da sociedade portuguesa, segundo propoe Santos, 1985, expresso na Madeira pela sua condi9ao
«ultraperiferica».
- A interpreta9ao e a analise apoiada no marco da realidade social, procurou
inscrever-se na sociologia da vida quotidiana, que conforme Helier, assenta no pressuposto de que a analise da realidade investigada, ultrapassa a descri9ao da mera
rotina das praticas sociais e das rela96es interpessoais.
- A directriz foi a de que todo o conhecimento e local e total, alem de ser sempre um movimento aproximativo e provis6rio, com os seus limites, a sua parcialidade, susceptfvel de revisao, reformula9ao e substitui9ao.
- Apoiada na pratica do assistente social, a Disserta9ao procurou distanciar-se
da tendencia de tomar a dimensao ffsico-psfquica, como algo que antecede o social
e a ele se sobrepoe. 0 pressuposto te6rico foi o da determina9ao hist6rico-social da
ac9ao humana.
-Os principais procedimentos metodol6gicos adoptados na pesquisa foram os
seguintes: 1) o estudo e analise de documentos institucionais, constitutivos do processo elaborado sobre a crian9a com Insucesso Escolar e a vida quotidiana familiar
- fichas, diagn6sticos, cartas e relat6rios; 2) observa9ao participante; 3) reflexao
crftica sobre documenta9ao diversa, elaborada pelo assistente social na propria pni-
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tica profissional- relat6rios, propostas, projectos, estudos, outros; 4) levantamento
e amllise documental - legisla~ao, pianos e programas governamentais, artigos de
jornais locais e nacionais, outros; 5) levantamento e analise bibliografica, nacional
e estrangeira, sobre a tematica.
0 percurso tra~ado na analise compreendeu: as peculiaridades da sociedade portuguesa, nas condicionantes, contradi~oes e dinamicas perversas da moderniza~ao e
da democratiza~ao, nas dicotomias e nos dualismos; a crise e a reconstitui~ao do
Estaclo, em Portugal, sua natureza social e rela~oes com a socieclade civil, direitos
sociais, no ambito do Estado Providencia e das polfticas sociais; os projectos s6cio-hist6ricos portugueses alargados aos projectos da Madeira; as manifesta~oes entre
as diferentes areas do saber na constru~ao e no «tratamento» do Insucesso Escolar,
no ambito da Saude Escolar; a dupla exclusao da popula~ao subalterna perante a
escola e a equidade/igualdade de oportunidades na vida, vista na pratica do assistente social.
Apresentadas, em sfntese, as linhas gerais da
imediatamente ao tema da Comunica~ao.

Disserta~ao

realizada passemos

0 INSUCESSO ESCOLAR COMO EXCLUSAO E DUPLA EXCLUSAO
NAS POLITICAS DE EDUCA(,:AO
Em primeiro lugar, podemos afirmar que o debate governamental sobre o Insucesso Escolar s6 safu do anonimato em que permaneceu durante varias ctecadas,
ap6s a entrada de Portugal na Comunidade Europeia.
Sobre as polfticas de educa~ao no perfodo democratico a analise da Disserta~ao
apoiacla em varios estudos, nomeaclamente em Stoer, demonstrou que, na sociedade
portuguesa, um discurso alternativo viavel sobre a escola democratica tende a desaparecer e que a mesma corre o risco de se diluir na subordina~ao da polftica eclucativa a uma polftica econ6mica, cuja fun~ao se encaminha para a adapta~ao do sistema econ6mico portugues as moclifica~oes da divisao internacional do trabalho,
situada em dois importantes eixos de analise: a escolaridade obrigat6ria garante a
possibilidade da entrada da for~a de trabalho no mercado; a oferta de recursos
humanos com qualifica~oes aclequadas eessencial para a moclerniza~ao da economia - perspectiva crescentemente baseacla na valoriza~ao do eixo escolaridacle-mercado de trabalho.
Trata-se de um novo «Vocacionalismo», como conjunto de desenvolvimentos
inter-relacionaclos entre o sistema cclucacional e o ocupacional gcrado pela compe-
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ti~ao econ6mica e tecnol6gica (STOER et al. 1990). 0 aumento verificado no
investimento publico no sector, calculado em 4069'c entre 1988-91. nao e alheio as
novas directrizes.

Esta amilise nao deixa deter em considera~ao que a utiliza~ao abusiva de mao-dc-obra barata e um princfpio contnirio a um pafs demowitico. Todavia, importa
retomar o eixo educa~ao-democracia eo estreitamento entre a escola ea vida activa.
tornando presente a explicita~ao sabre o entendimento de vida activa ou sabre a
natureza das rela~oes em causa. o que significa procurar (re )orientar o debate
publico e nacional para o papel da escola no desenvolvimento global do jovem na
sociedade portuguesa contemporanea 1•
As compara~oes entre Portugal e outros pafses industrializados sugerem resultados inc6modos, cam dimensoes polfticas. que embora acumulem um passado de
fortes constrangimentos no sector. nao deixam de sublinhar problemas de hoje traduzidos par diversos indicadorcs: mcnor taxa de pre-escolar. a volta dos 35%;
men or taxa de alfabetiza~ao cam 85%. para 92,2 o/c na Grecia, 97.5 9'c na Espanha,
para uma media de 99% na UE (dad os de 1990); men or taxa de forma~ao profissional cam 5%; menor percentagem de forma~ao superior cam 11 %; total centraliza~ao de competencias, cam I OOo/c das dcspcsas centralizadas no nfvel central de
administra~ao - para a media da OCDE cam 23,1% ao nfvel central, 21,9% ao
nivel regional, 53,7o/c ao nivellocal e I Jo/c ao nfvel de outros dominios de decisao
(ONU, 1992, 1993: INE, 1992: Eurostat, 1991; CRSE, 1988; OCDE, 1992).
Mas a distancia entre Portugal e os restantes pafses membros da UE revela-se,
mais claramente, pe1a amplitude das taxas de insucesso do sistema educativo portugues, traduzidos pela safda precoce de 7 em cada 10 alunos, antes dos 16 an os,
numa media europeia de 4 (Eurobar6metro. 1989).
As taxas de repetencia, um problema que marca. particularmente. as crian<;as
nos primeiros anos escolarcs. permitem sublinhar que o alargamento da cscola
publica no bojo da proposta demowitica se fez cam forte selectividade. Dados disponiveis identificam a Madeira cam a taxa mais alta do pafs. A media nacional de

1
Podemos incluir no eixo cscolaridade-democracia algumas questoe' trazidas por ivladurcira Pinto ao
SemiMirio oncle se integrou a presente comunica~ao. tais como: rcla\iics entre a educa~ao eo desen1·oil·imento
ocorrido nos ultimos anos. alcrtando para a "incerta rela<;aO>>: licealizat;ao da cscolaridadc obrigat6ria c
cn1·icsamento das iclentidadcs 1ocacionais: o ensino tecnico-profissional tarclio e selecti1o: clcscmprcgo c
subemprego qualificados: qualificac;oes escolares e qualifica<;iSes institufdas: procuras. contc(rdos c rela<;ao com
o cmprcgo na forma~ao profissional: analfabctismo funcional e outras regressoes culturais: escolariza~ao c
constru<;ao de aspira<;iSes (PINTO. 199-+J.
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repeu~ncia no 1.° Ciclo, em 1985/86, que foi de 19,6% sobe para 31,1% na RAM.
Estatfsticas oficiais mais recentes apontam para uma taxa mais alta na Madeira.
A SREJE trouxe a publico, em 1992, que a taxa em 1988/89 foi de 33,9%.

A dcfiniyao de Insucesso Escolar tomada na Disscrtayao, apoiou-sc cm Iturra
(1990), segundo o qual, o insucesso escolar e «uma construyao socialmente feita
(... ), resultado de processos heterogeneos de entender o real subsumido a uma ideia
central, a construyao do cidadao unico e igual no meio de uma vida social que os
factos provam ser diversificada». Isto significa que a teoria pedag6gica nao foi
construfda sobre a ideia da crianya ser o resultado e parte de urn processo de relay5es sociais, tal como propos Piaget (1975), segundo o qual o desenvolvimento da
inteligencia resulta da acyao sobre o meio material e social que constitui o quotidiano da crianya, ou por suas palavras, «a inteligencia e construyao de relay5es».
A populayao atingida pelo Insucesso Escolar caracterizada na pesquisa constitui
forya de trabalho, essencialmente, subalterna que esta numa ou noutra situayao
seguinte: assalariados precarios, a prazo, sem contratos legalizados e alguns sem
seguranya social; trabalhadoras ao domicilio e a peya - caso das bordadeiras de
casa ou das trabalhadoras do vime, actividades que ocupam grande parte das maes
atendidas. Num universo de 890 famflias estudadas, foram obtidos os seguintes
resultados: as mulheres bordadeiras eram 40.0%; donas de casa, 27.1% 2; empregadas domesticas 7.8%, o que totaliza 74.9%. Na categoria dos homens encontraram-se 42.7% como trabalhadores manuais nao-qualificados- ajudantes, assalariados
agrfcolas, etc; emigrantes, desempregados, refonnados/invalidos, com 3,09, 5.06 e
3.83%, respectivamente, que somam 12.8%. Significativamente menor, encontra-se
uma outra faixa, considerada estabilizada no mundo do trabalho, constitufda por
pequenos agricultores, operarios e empregados de sectores em situayao salarial
regular, 39.9% (ANJO, 1992).
Constatou-se, tambem, que a dimensao media das famflias atingidas pelo Insucesso Escolar era de 5.7 pessoas- em 1981 era de 3.7 pessoas a dimensao media
da RAM 3. Os rendimentos familiares mensais eram muito baixos: 42.85% estao
abaixo do salario minimo regional - este e mais 2% do salario mfnimo nacional;
41.26% famflias estavam entre o salario minimo e salario e meio; 15.87% acima

2

As mulheres trabalhacloras do vi me estao inclufclas na percentagem das clonas de casa.
' Como foi consicleraclo na an<\lise cletalhacla sobre a procluqao do lnsucesso Escolar, ao Ion go cla Disserta9ao, a popula~ao marcada por fortes tra9os rurais. ao cleixar o trabalho produtivo nas maos do grupo clomestico. assume necessariamente a fragiliclade humana e em consequencia clisso a sua maior climensao. A Madeira
epor excelencia uma regiao onde preclominam fortes traqos culturais rurais.
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desse montante. Avaliada a situayao global das famflias, concluiu-se que o grande
numero fica abaixo do limiar da pobreza ~. Se a isto acrescentarmos o baixo grau de
escolaridade- tomando o perfodo referido, 1988-1992, as famflias com analfabetismo eram 21.52%, subindo para 37.25% sem escolaridade mfnima obrigat6ria de
4 anos, o numero que a completa era de 53.4% e apenas 6.5% com 6 anos. Referenciadas no conjunto destes indicadores a situayao de precaridade das famflias
atingidas pelo Insucesso Escolar torna-se mais aeutilante. Nao e de menosprezar
ainda a taxa de alcoolismo paterno que de 30.9%, apresenta violencia em27.9% que
como sabemos pode causar maiores danos e riscos acrescidos as crianyas pobres
(IBIDEM) 5.

A semelhanya do que Iturra analisou

com as crianyas rurais portuguesas do
Norte e confonne o que acaba de ser comprovado pelo estudo, a simbologia produzida nas famflias atingidas pelo Insucesso Escolar, na Madeira, distancia-se da simbologia das letras. 0 saber da populayao envolvida no trabalho manual, rural, semirural e domestico e transmitido oralmente com a sua memoria, baseada na acyao e,
frequentemente, interpretada a luz do ensino religioso.
A escola transforma este pensamento em relay6es individualizadas, horizontais
e numa simbologia baseada no racionalismo, atraves da abstracyao, representativa
de um real mais amplo, num sistema universal ao qual pretende subordinar aquele
em que a crianya est<i envolvida, ou seja. o ensino esquece a heterogeneidade da
diferenya cultural que nasce da pnltica do trabalho que e socialmente dividido entre
os homens. A memoria e a capacidade de lembranya s6 retem aquilo que e praticado. A escola fazendo tabua rasa dessas praticas mantem agravado o insucesso,
pelo tipo de contacto da crianya do meio popular com a escola, caracterizadamente
epis6dico, durante uma epoca curta da sua vida, sem possibilidades de continuiclacle
- escolaridacle frequentemente interrompicla antes de atingir o nfvel obrigat6rio.
Para concluir esta primeira abordagem sobre o Insucesso Escolar, no eixo escolaridade-democracia e sem advogar a manutenyao daquilo a que Iturra chama de
sustento emotivo clas relay6es sociais rurais, importa sublinhar a necessiclade de
construir uma teoria pedag6gica susceptfvel de ultrapassar, por meio de acy6es, o
Insucesso Escolar e a injustiya distributiva que dele resulta, incorporando o saber

1
Estudos sobrc a pobreza na Uniao Europeia calculam cm 50 milhocs o numero de pessoas atingiclas.
0 criteria de pobreza utilizado ncstes estudos apoia-se no rendimento igual ou inferior a 5011 do rendimento
mcdio nacionaL
5 Iturra alerta para o facto do alcoolismo niio poder ser tomaclo como Lllll vicio, niio obstante o problcma
dos seus efeitos ansioliticos. Scgundo este autor. apoiado em estudos antropo16gicos em Portugal, para alem do
beber ser uma idcia introduzicla religiosamente <<O vinho esfmbolo de for~ a, ... >> traduz-se na prMica pela optimiza~ao do uso do corpo que scntc menos a dureza do trabalho brapl (!TURRA, 1990: 37).
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local dentro do saber letrado, o saber corn que a escola, na posse do poder, pretende
dominar etnocentricamente.
A Madeira sem estudos locais sobre o Insucesso Escolar e nao vinculada aos
programas nacionais de combate ao Insucesso Escolar
nem ao anterior «Programa Interministcrial Para o Sucesso Escolar», PIPSE, lanyado em 1987, nem ao
actual «Programa de Educayao Para Todos», PEPT, lanyado em 1991 - de vera
consiclerar este primeiro estuclo como contributo para o conhecimento do fen6meno.

TEORIAS EXPLICATIVAS NOS VELHOS E NOVOS PARADIGMAS
EM SAUDE- A PRODU<;AO EA REPRODU<;AO DO INSUCESSO
ESCOLAR NA RAM
A Saude Escolar e um serviyo em saucle publica que actua no ambito cla prevenyao e da promoyao em saucle cla populayao escolar (dos 5 aos 15 anos). Reune
grandes potcncialidacles no campo das polfticas sociais pelo desenvolvimento de
estrategias de cooperayao intersectorial, atraves de projectos de desenvolvimento
integrado, dirigidos as crianyas, aos aclolescentes e jovens em formayao. Embora
consideraclo de base interdisciplinar, nao renunciou, contudo, ao velho paradigma.
0 modelo utilizado na Saucle Escolar e essencialmente clfnico e persistentemente
baseado cm atendimentos em serie, ignorando ou rejeitando os grancles clesafios que
os cstilos de vicla e cla socieclacle impocm. Este moclelo nao e apenas caractcrfstico
da Saudc Escolar, mas da quase generalidade da pratica dos Cuidados de Saude Primarios.
A Saude Escolar em estudo e um serviyo, criado pelo Sistema Regional de
Saudc da RAM, em 1977178, mas a sua implementayao no pais pode considerar-se
rem on tar a 1837, aquando da criayao dos lice us e das primeiras medidas higienistas
e solidaristas.
Em Portugal sofreu varias reformas conforme a dinamica das polfticas do pais:
1911 com a implanta9ao da Republica e a tentativa de implementar importantcs
medidas no ensino; 1933 com a consolidayao da ditadura acompanhacla de fortes
preocupayocs morais e doutrinarias, contra o «fan a! da ciencia» (dominante na educayao, segundo Salazar); 1971 coma primavera marcelista eo programa sanitarista;
1976 coma implantayao do Sistema Nacional de Saucle, SNS.
Importa, antes de mais, sublinhar a importancia dos serviyos prestados pela
Saucle Escolar, tanto ao nfvel do seu proprio sector, como no sector da educa9ao,
fazenclo da valencia um papel potencialmente pionciro na articula9ao intersectorial,
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urn papel que e hoje acentuadamente subestimado na planifica~ao das politicas de
ambos os sectores 6.
A par da reconhecida importancia atribufda ao papel da Saude Escolar revelada
na Disserta~ao foi igualmente possfvel identificar algumas vulnerabilidades nos servi~os prestados, em aspectos fundamentais da sua organiza~ao, funcionamento,
directivas de orienta~ao e concep~ao da Saude Esco1ar, corroborando, assim. com
algumas das conclusoes feitas em relat6rio da ex-Direc~ao Geral dos Cuidados de
Saude Primarios. em 1991. Na ana1ise que se segue, sempre apoiada nos resultados
da Disserta~ao, tera principal foco a Saude Esco1ar do Funcha1, onde o estudo
decorreu.
Em primeiro lugar importa destacar a centraliza~ao do atendimento num s6 servi~o e as tendencias evendenciadoras de inversao da ac~ao na Valencia estudada,
traduzida pe1a redu~ao dos chamados «Exames Sistematicos», (ES) que desceram
dos 11733 em 1980 para 867 em 1991 (ANJO FREITAS, 1992). 0 Exame Sistematico faz o contro1e vacina1, oftalmo16gico, otorrino, peso, altura, entre outros cuidados e e uma actividade integrada no grupo escolar, em rela~ao estreita com a
famflia. Ao abranger todas as crian~as da turma, esbate o peso dos «handicaps»
individuais.
Concluiu-se, assim, que a inversao verificada, nao s6 reduz os efeitos da preven~ao e promo~ao da saude da popu1a~ao escolar, como tambem priva muitas
crian~as da avalia~ao geral de saude, cujo contacto com o sector e interrompido
logo nos primeiros anos de vida. Ora, todos conhecemos as dificuldades de implementa~ao de um programa vasto em saude preventiva/saude publica, tanto mais
dificil quanto na RAM nao se encontra ainda implementado o sistema de medico de
familia 7.

" !m porta destacar que a pesquisa deu conta das actuais tendencias de rcarticula<;ao no continente do pais
entre a saude e a educa<;ao, em resultado das mudan<;as ocorridas com o alargamento da escolaridade obrigat6ria para 9 anos, polftica introduzida em 1987. bem como pelos novos comporlamentos e cstilos de vida levados
acscola, que segundo Pedro (1992) fazem suceder a «morbilidade infecciosa>> a «morbilidade comportamental>>. pelo aumento da popula<;ao urbana. famflias monoparentais. aumento do consumo de fumo e drogas ilcgais, experiencias sexuais precoces. Estas foram algumas das primeiras conclusoes em resultado das tentativas
de articulaqao de politicas intersectoriais, que tiveram coma primeiro passo, a nomea<;ao de um grupo de lrabalho interministerial, em 1991. para «reordenar e clarificar actuaq6es e objectivos>>.
7
Recentcmcnte. veio a publico o aumento das taxas de mortalidade infantil na RAM, colocanclo a regiao
com a mais alta taxa. com 14.1, para uma media nacional de 8,6 (MARTINS, «Publico>>. 94.05.19). Elambem
conheciclo o hiato revelaclo pela quase total ausencia de contacto dos jovens com os Cuidados Primarios de
Saucle, sendo os idosos. em adiantado estado de cronicidade da cloen~a, os principais consumidores de servi<;os
de saucle.
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Igualmente, se verificou a ausencia total de programa~ao e avalia~ao anual das
suas metas. Assim, a Saude Escolar, sem qualquer programa de cobertura regional,
abrangeu apenas 10,8% da popula~ao escolar do concelho do Funchal, com os 2492
atendimentos em "Exame Sistematico" e consultas de Saude Escolar/Insucesso
Escolar. Importa sublinhar que a cobertura na RAM se limitou, naquele tipo de actividade, ao 1. o Ciclo. As suas actividades repetem-se ano, ap6s ano, reproduzindo a
crise vivida na gestao e dinamica de todo o sector, resultado de uma crise mais vasta
que assola os servi~os publicos estatais. Segundo varios autores estudados esta crise
nao e mais do que a estrategia em direc~ao aretrac~ao do Estado Providencia e privatiza~ao dos servi~os.
E se a nfvel regional temos a centraliza~ao dos servi~os e uma escassfssima
abrangencia, com ausencia de estrategias de planifica~ao, temos a nfvel nacional
fortes assimetrias na cobertura da Saude Escolar. Enquanto a Saude Escolar, para o
ano de 1991, ultimo ano estudado na Disserta~ao, abrangeu, em Leiria, 92,6% dos
se us alunos, em todos os grans de ensino, Setubal abrangeu 91 ,7%, Faro 90,4% e
Lisboa 83,3%, ja em Aveiro e Coimbra foram abrangidos, apenas, 45,2 e 48,4% dos
alunos, respectivamente 8.
A baixa diversifica~ao de profissionais integrados nas equipas, basicamente,
constitufdas por medicos e enfermeiras, pode ser destacada, como uma outra grande
vulnerabilidade nacional. Esta situa~ao apresentou-se no continente do pafs, em 1991,
de 797,6 meclicos, 657,6 enfermeiras, para 48,7 assistentes sociais e 16,7 psic6logos.
estudado foi sublinhada uma maior diversifica~ao, nao obstante a
do 2. 0 assistente social ao fim de 14 anos- hoje novamente reduzido
para 1. Em 1992, ano da conclusao da Disserta~ao, foram identificados os seguintes profissionais: 2 assistentes sociais; 5 medicos de clinica geral, a tempo parcial;
7 enfermeiras; 3 psic6logos; 1 higienista de Saude Oral; 1 medico dentista; 3 auxiliares de Higiene Oral; 2 terapeutas da fala (ANJO FREITAS, 1992).
No

servi~o

integra~ao

DecmTe das peculiaridades analisadas em Saude Escolar uma metodologia corrente, caracterizadamente tradicional, enfatizando o diagn6stico ea terapeutica individual, sem matriz conceptual orientadora do processo metodol6gico.
Asemelhan~a de analises sumarias apresentadas por Navarro e outros meclicos,
a metodologia em Saude Escolar traduz-se por consultas em serie, que tendem a

x !m porta sublinhar que as estatfsticas de 1992 introduzidas no relat6rio de 1993 acusam uma significativa diminuiyao de cobertura de alunos em Saude Escolar, uma quebra que atingiu os 50% em varias Administraqoes Regionais de SatJdc (DGCSP. 1993:23).
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rotular as crianyas atendidas (Navarro, 1977: Correia & Pipa, 1983: Correia,
1991) 9. Privilegiado o atendimento do Insucesso Escolar, a Saude Escolar incorpora a educayao. E assim, a especializayao do saber medico, consciente ou inconscientemente, procm·a no organismo da crian9a a causa do Insucesso Escolar medicalizando-a. Assim, o estudo da conta que a medicalizayao atingiu 32% das crianyas
triadas pelo Servi9o Social em 1990 10 •
Complementando esta pratica esta a utilizayao abusiva da psicometria, que, por
sua vez, privilegia a avalia9ao da maturayao neurol6gica, atraves de provas psicol6gicas. Ao visualizar o Insucesso Escolar da crian9a como campo de dificuldades e de inadaptayao escolar acaba associando as dificuldades escolares a dificuldades cognitivas, atraves da mediyao do QI, aplicadas em 58% dos casos cstudados.
Dos determinismos desta associa9ao decorre, frequentemente, o posterior envio
para programas de compensayao pedag6gica.
Varios estudos tem vindo a demarcar-se desta pratica. Law er, ao debruyar-sc
aprofundadamente sobre a concep9ao dos testes de medi9ao da inteligencia, sublinha a faceta apriorfstica evidenciada por este metodo que em vez de adaptar o conceito a realidade leva a inteligencia a ajustar-se ao conceito dessa pratica e ao
metodo previamente concebido para apreende-Ja, explicitando que «Um tal metodo
asfixia o desenvolvimento da ciencia do pensamento humano pm·que adopta uma
forma de aproximayao do entendimento da inteligencia e para af» (LAWER, 1981 ).
Estudos sobre o meio familiar, importados para contextos de vida diferente, a
nfvel de interac9ao ludica, quantidade e organiza9ao de estfmulos, linguagem oral,
concluem sobre a existencia de menos vocaliza96es mutuas e deficit verbal das
crianyas de meios populares. Esta teoria questionada por diversos estudos crfticos,
introduziu conclusoes de psic6logos portugueses para quem, Pereira & Martins
(1978), essas praticas tem um significado ideol6gico, com ou sem consciencia dele.
Este processo de «tratamento» do Insucesso Escolar reproduz o processo que a
escola tende a imprimir, conforme ja analisado em Iturra, pela valorizayao da aprendizagem, atraves da simbo1ogia das 1etras, cujos requisitos estao ao alcance dos
meios culturalmente favorecidos e pr6ximos de actividades intelectuais. As crianyas atendidas, mais distantes dessas simbo1ogias, acarreta-lhes acrescidas perturba-

9
Aprimeira comunica~ao, considerada resultado do trabalho do grupo interministerial. ao clar particular
clestaque ao continuo interesse pela aten9ao incliviclual, familiar e aos afectos, alem cla vertente comporlamcntal, conforme ja refericlo na nota 6, parece nao alterar a perspectiva inclividualizada e a-social em analise.
1
"
Para Sucupira ( 1986) trata-se do caracter vago dos criterios cliagn6sticos, bem como a forte prcssao
social para encontrar soluqoes simplistas. para problemas sociais complexos.
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~5es na sua socializa~ao e desenvolvimento, obrigadas a percorrer hierarquias institucionais, onde sairao mais marginalizadas e estigmatizadas com «handicaps» que
o proprio meio acabara reproduzindo. Trata-se de um dos fen6menos dos dcterminismos do saber.

Este processo baseado nos diagn6sticos ao QI completa-se fazendo a crian~a
ingressar em programas compensat6rios, apesar de publicados os sucessivos insucessos desses programas nos EUA, onde foram introduzidos, pela primeira vez.
Para Saviani (1984) os programas de educa~ao compensativa e uma forma marginal de nivelar as pre-condi~oes de aprendizagem pela via da compensa~ao pedag6gica de muitas crian~as carentes socialmente.
A Disserta9ao deu conta que na Madeira aumentou o numero de crian~as atendidas por program as de compensa~ao pedag6gica, integrados na Educa~ao Especial,
seguindo consciente, ou inconscientemente, os determinismos psicologizantes e
pedagogizantcs. No total do atendimento em Educa~ao Especial de 232 alunos, em
1981, passou para 2005, em 1991 (SREJE, 1992).
Falta a Saude Escolar a discussao e avalia~ao global da sua metodologia assente
numa proposta interdisciplinar em direc~ao a transdisciplinaridade e a coordena~ao
de todas as disciplinas e interdisciplinas intervenientes no processo de trabalho.
Analisados discursos oficiais na RAM (1987, 1992, in «Diario de Noticias»,
Funchal) 0 Insucesso Escolar e atribufdo ao «COI1SUmo de alcool por parte dos progenitores, problemas de natureza alimentar, tarefas atribufclas as crian~as e falta de
ensino pre-escolar». Sobre estas consiclera~oes foram procuradas nas polfticas sociais regionais algumas explica~oes.
Em primeiro lugar importa sublinhar que para alem da inexistencia de estudos
comparativos em Portugal sobre o consumo de alcool por regioes, ou a sua incidencia por zonas produtoras e nao produtoras de vinho, a RAM nao dispoe de um
programa de saude publica sobre o Alcoolismo, a semelhan9a do projecto Vida, ou
do combate a Sida. Como ja foi assinalado o uso de bebiclas alco61icas e alto no
grupo profissional com activiclacles ligadas ao trabalho agrfcola 11 •
Sobre os babitos alimentares nas crian~as em iclacle escolar tambem nao ha
conhecimento de estudos aprofundados sobre os mesmos. Sao conhecidos os deseA Disserta~i\o dcu conta ainda que na RAM alguns indicadorcs rcfcrem-se a outras envolventes.
nomeaclamente de ordem s6cio-ccon6mica. considerando o aumento do niimero de bares- em 1987 ha via
I bar por 122 habitantcs cnquanto em 1988 essa proporyi\o era de 1/113. As medidas da OMS toleram I bar
para 3 000 habitantes (SJLVA. in «Di<irio de Norfcias>>, 92.05.11. em ANJO FREITAS. 1992: 218 c 232).
11
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quilfbrios alimentares em 64% das crian9as com lnsucesso Escolar, onde 28% nao
tomam leite diariamente. (Anjo, 1984) Cruz sublinha que 37% da popula9ao da
RAM apresenta um consumo proteico de origem animal inferior a 30 gramas/dia, o
limiar mfnimo (CRUZ, 1986: 39).
Sao conhecidas as tradicionais declara96es de muitos profissionais e responsaveis pelo sistema educacional sobre a desnutri9ao colocada como a grande barreira
ao sucesso escolar, coloca9ao frequentemente abstrata, raramente integrada como
problema social a intervir. Senao, vejamos tres factos que foram situados: I) o
1. 0 ciclo nao integra cantina em nenhuma escola da RAM, nem pode considerar-se
a atribui9ao de suplemento alimentar, neste grau de ensino; 2) nao ha estudos sobre
os custos-beneffcios em Portugal ao nfvel da actua9ao da Ac9ao Social Escolar, nem
sobre a sua evolu9ao e tendencias; 3) a Ac9ao Social Escolar na RAM nao integra
a interven9ao de profissionais de Servi9o Social. No 1.° Ciclo- o aumento dos
montantes atribufdos aAc9ao Social Escolar, que duplicaram entre 1980-1990, conforme dad os di vulgados na RAM, em 1992, nao especificam quanto foi dispensado
para o 1. 0 ciclo, nem.no total, nem por rubricas de Ac9ao Social Escolar, incluindo
transportes, refei96es e auxflios econ6micos directos 12 • Nao e conhecida a atribuiyao de bolsas de estudo para as crian9as pobres em nfvel de escolaridade obrigat6ria.
Moyses e Lima, pediatras brasileiros, sublinham a importiincia da merenda
escolar, administrada quando a crian9a entra na escola e nao mais tarde, no intervalo, uma vez que a alimenta9ao precaria das crian9as com carencia alimentar cr6nica prejudica o rendimento escolar. Para estes pesquisadores a desnutri9ao !eve, ou
seja, crian9as com uma carencia alimentar cr6nica e o fen6meno mais comum na
escola (MOYSES e LIMA, 1982).

1
'
Sobre a Ac9iio Social Escolar os escassos dados disponfveis suscitam a neccssidade de implemenlar
aprofundados estudos. Considerar tambem o paradoxo da nao integra9iio de assistenles sociais nos servi9os de
Ac9iio Social Escolar da RAM. mas apenas pessoal administrativo. Considerar ainda a exiguidade de recursos
nesta rubrica. A soma do montante atribufdo a transportes. refei96es e auxflios econ6micos directos, que totalizou 47000 contos. equivale a cerea de 870$00 por a! uno na RAM. em 1992, ao nfvel dos tres graus de ensino.
Ora, para ale m deste montante medio regional estar abaixo do valor real atribufdo cm 1983/84 no conlinente do
pafs, sabemos que os alunos do 1. 0 ciclo usufruem muito menos apoios, quer em transportes, pois o seu acesso
aescola, localizada na sua area de residencia, raramente inclui o uso de transporte. quer em refei9oes, devido
aausencia de cantinas, bufets ou bares nas escolas primarias. mas apenas distribui~ao diaria de tllll papo seco.
commanteiga, apesar de reconhecida a fun9ao educativa da escola a nfvel da refei~ao completa, refei9ao ligeira
e do suplemento alimentar, composto de «sandes, leite e frula>> (in «Diario de Notfcias, 1992.02.04). Quanto
aos auxflios econ6micos directos para livros. sao apoios raros, cujo acesso nao esta integrado na pr6pria escola,
conforme os restantes graus de cnsino, mas na Delega~ao Escolar do concelho a que a escola pertence (SREJE,
1992; COST A, 1988 72).
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Sabre o trabalho infantil, uma mao-de-obra «invisfvel» e diffcil de apreender
estatisticamente, tambem e materia sabre a qual nao ha nenhum estudo na RAM.
A analise contida na Dissertac;ao a este respeito contemplou a situac;ao nacional,
quer em numeros- que, conforme as fontes, varia entre 15 mil crianc;as em trabalho infantil, fonte governamental e 200 mil, fontes da UE e da organizac;ao mundial
Anti-Slavery Internacional, ASI- quer em legislac;ao, em relac;ao aqual chamou
a atenc;ao para diferentes concepc;oes entre o pafs e a UE. 0 Decreto-Lei
n. o 396/91 de 16 de Outubro subiu a idade minima exigida para o ingresso no
mundo do trabalho, de 14 passou para os 15 anos, mas as directrizes da UE, em discussao na epoca, apontavam para uma descida, efectivamente verificada, sendo de
15 an os ate 1996, 16 em algumas actividades e como idade geral, a partir de 1997,
admitindo, contudo, os 14 anos para certos trabalhos !eves.
Na faixa da popu1ac;ao estudada, a taxa de abandono escolar, no 1. 0 ciclo, ca1culada oficia1mente em 2,3% pode ser atribufda, no caso dos rapazes, ao ingresso
no mundo do trabalho, no caso das raparigas ao trabalho domestico, para cooperat·
nas actividades diarias, incluindo o apoio nos cuidados aos irmaos mais novos
(ANJO, 1992).
Por ultimo dcstacar que sobre a frequencia da pre-primaria, nao ha tambem
nenhum estudo, nem no pafs nem na RAM, indicativo da sua importancia. Pm·em, a
Dissertac;ao da destaque aresposta governamental na Madeira que, na esteira ou nao,
«da correcc;ao dos handicaps trazidos cla famflia», privilcgiou o aumento do numero
de pre-primarias publicas, que de 4 em 1980, passaram para 83, em 1991. Assim,
nesta regiao eo sector oficia1 quem integra o maior numero de alunos neste nfvel de
educac;ao, com 62,2%, para uma situac;ao totalmente inversa no pals, onde o sector
privaclo integra 64,4% do total de alunos (Estatfsticas da Educac;ao, ME, 1990).
Importa destacar que estudos americanos j<1 demonstraram importantes beneffcios ganhos com a frequencia do ensino pre-escolar, atraves de estudos comparados
com grupos de controle, conforme contributo da autora em Conferencia Regional
sobre a Importancia da Pre-escolar (ANJO, 1992: 6). Importaria proceder a identicos estudos na RAM, assim como analisar a equidade no domfnio deste nfvel de
educac;ao, nomeadamentc ao nfvel dos grupos s6cio-econ6micos abrangidos.
Aludindo ainda aos discursos produzidos e tomando a pesquisa realizada,
importa destacar que (a sfntese introduzicla das 11 cartas da escola analisadas) e
representativa da desvalorizac;ao da imagem da crianc;a pobre com Insucesso Escolar. Sobre as imagens desvalorizadas de alunos dos meios populares e sobre o facto
dos professores terem dificulclade em considerar os saberes dos alunos, dos quais
deveriam partir para a sua escolaridade, foram presentes propostas a partir de pro-
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jecto desenvolvido em bairros da Grande Lisboa por Benavente et a! (1987). As
propostas sublinham a necessidade de ultrapassar o etnocentrismo e de introduzir a
abordagem sociol6gica na forma9ao dos professores, bem como o conhecimento do
meio, nas diferentes formas de viver. Sobre esta fonna9ao acrescente-se a sua
necessidade de se alargar a todas as profissoes envolvidas com a crian9a na escola.
Concluiu-se que concep9oes de tipo meritocratico de normaliza9ao e racionaliza9ao, traduzem-se no dia a dia em avalia96es negativas a respeito das capacidades
intelectuais da crian9a pobre. A desvaloriza9ao faz com que, pouco a pouco, a
crian9a se desinteresse da escola que a marginaliza e exclui.
A terminar a reflexao sobre os paradigmas em Saude Escolar e educa9ao,
importa sublinhar dois importantes vectores que sustentam esta analise.
0 primeiro vector apoia-se na abordagem social e quotidiana das crian9as, no
que respeita as suas condi9oes sociais de vida. Quando o fracasso escolar ou social
e individualizado e explicado em termos de tra9os ou caracterfsticas de cada um,
transfere para o piano particular aquilo que e universal (Mello, 1984). Com efeito,
as diffceis condi9oes de vida encontradas nas criarwas estudadas sao incompatfveis
com as necessidades para o desempenho bem sucedido. Num Estado de direito,
como o Estado portugues, as necessidade basicas tem de merecer a aten9ao e resposta, em primeiro lugar, atraves de melhor distribui9ao de rendimento e acesso aos
bens e equipamentos e de uma politica social que promova a equidade.
0 segundo vector eo do conhecimento do meio. A Disserta9ao insiste nos resultados das experiencias e pesquisas de Iturra, em areas urbanas e rurais, segundo o
qual a dificuldade das crian9as aprenderem nao provem da falta de interesse no
ensino, delas ou dos seus pais, mas de etender como esse ensino se aprende e como
pode ser utilizado. «A escola falta-lhe um projecto simultaneo de trabalho intenso
com os pais e de formular projectos alternativos factfveis para a obten9ao de uma
seguran9a de emprego e trabalho. Ha um div6rcio entre o que se ensina ea utilidade
social da aprendizagem» (ITURRA, 1990: 18). Conforme ja foi possfvel experimentar numa escola da RAM, o conhecimento do meio e portador de novos meios
de ac9ao. Os alunos vao para a escola com uma informa9ao e experiencia, cabe a
escola ajuda-lo a transfonnar a informa9ao em conhecimento 13 .

L'
Mesmo deslocada do local do Centra de Saude do Bom Jesus foi possivelmobilizar, entre 1991 e 1993,
um trabalho intensivo com os pais, a equipe de Saude Escolar cos professores de uma escola basica do Estreito
de Ciimara de Lobos. 0 conhecimcnto do meio e urn projecto especffico de «Prepara~ao da Entrada na Escola>>,
determinou diversas iniciativas. que demonstraram grandes potencialidades, metodologias que devem ser encorajadas e apoiadas pelos respons:iveis da saude e cduca\flo.
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A proposta peclag6gica avant;:acla pela autora clistancia-se dos paradigmas convencionais, apoianclo-se em amplos e diferentes referenciais, a consiclerar: I) superat;:ao cla imagem negativa sobre a criant;:a pobre; 2) apoio material efectivo e atempaclo cla criant;:a, atraves de servit;:os de apoio, baseado em polfticas sociais e
programas de act;:ao social com adequados criterios de reconhecido valor tecnico; 3)
refort;:o do alargamento cla recle pre-escolar; 4) intensificat;:ao na criat;:ao de novos
espat;:os de socializat;:ao, clesporto e lazer para a criant;:a, atendenclo as suas necessidades nos diferentes momentos do dia, tanto no perfodos lectivos como em ferias
escolares, potencializando a utilizat;:ao clas estruturas ja existentes, melhorando e
criando uma recle escolar com qualidade; 5) incorporat;:ao do saber local, baseado na
act;:ao do quotidiano, ao saber letrado e racional da escola, introduzinclo diferentes
simbologias sobre o desenvolvimento da criant;:a e o seu processo de relat;:oes
sociais, mais do que sobre a sua individualidade, atraves da articulat;:ao de programas entre a escola, a saude e outros sectores e organismos locais; 7) desenvolvimento do trabalho de grupos de informat;:ao e discussao, com macs/pais e dinamizat;:ao de associa96es de pais, que praticamente nao existem.

SERVI(:O SOCIAL E INSUCESSO ESCOLAR- ESTRATEGIAS DE
TRANSI(:AO PARA 0 IVIODELO DA DEIVIOCRACIA DO DIREITO
Em primeiro lugar, e em jeito de conclusao a amllise j<1 feita anteriormente, pocle
ser sublinhado que na RAM, tal como em muitas outras regioes, a democracia esta
longe de atingir a equidade, ou seja, na Madeira as polfticas sociais nao atencleram
as relat;:oes e interact;:oes presentes na complexidade dos problemas sociais e humanos que envolvem muitas famflias e ciao lugar ao aparecimento de fen6menos
sociais excludentes, tais como o Insucesso Escolar. E, assim, o paradigma da igualdade perante a lei, consagrado na Constituit;:ao Portuguesa, nao passa cla formalizat;:ao institucional. Para Sposati ( 1991 ), o conceito de igualdade de oportunidacles s6
serc1 real quando as oportunidades forem desiguais para situat;:oes desiguais. Trata-se, para a mcsma autora, de uma discriminat;:ao positiva. Implica reconhecer diferent;:as sociais, econ6micas e culturais, considerando os padroes heterogeneos de
qualidade de vida, ou seja, pensar o tema da igualdade com desigualdade, princfpios
ausentes na realidade de muitas democracias.

Eo assistente social quem actua, frequentemente, com a heterogeneidade/desigualdade social no processo de inclusao/exclusao. Exige o questionamento da
pobreza ea polftica social que !he esta mais proxima, a act;:ao social. 0 desafio colocado ao assistentc sociaL e para Sposati, o de como actuar na desigualdade social,
de forma a superar o seu caractcr de necessidade individuaL identificando-a como
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universal, inclufda na homogeneidade!igualdade social. A questao coloca-se na
rela~ao entre homogeneidade e heterogeneidade posta na rela~ao sociedade de mercado/sociedade de direito (SPOSATI, 1992).
Analisando o nfvel de interven~ao do assistente social e o lugar que ocupa nas
polfticas sociais e possfvel afirmar que predomina uma posi~ao subalterna cuja
interven~ao est<'i cometida a execu~ao terminal das polfticas sociais. Na RAM a
ac~ao do assistente social persiste em combinar beneffcio e coer~ao, outorga e concessao, na esteira da constru~ao da proposta da ac~ao humanista inserida no processo de regula~ao social do Estado Providencia de modo a construir os mcios de
sobrevivencia. 0 horizonte e o da resolu~ao dos problemas sociais em vez da consagra~ao dos direitos sociais. Para Sposati «e a substitui~ao do direito auto-aplicavel e reclamavel, pelo direito ajuizado, no qual o bcneficiario e sujeito ao exame do
merito» (SPOSATI, 1992: 20).
Considerando que a actividade do assistente social nao se encerra em si mesma,
nem os seus efeitos derivam exclusivamente da sua actua~ao, a interven~ao da
autora procura superar esse modelo em direc~ao a amplia~ao dos direitos sociais e
auniversalidade de acesso ao sucesso escolar, nao obstante as fortes resistencias e
a inviabiliza~ao de diversas propostas apresentadas, sempre orientadas para a interven~ao apoiada nas formas e estrategias pluridisciplinares, intersectoriais e colectivas em oposi~ao a safdas individuais e paliativas. Apesar da descontinuidade e da
rotina dos modelos desenvolvidos acreditamos em amplos programas, onde a
escola, a saUde e a vida, sem fronteiras disciplinares ou sectoriais, poderao transfonnar-se no modelo de democracia do direito. Enesta perspectiva que a analise a
seguir se situa.
Consideramos que os mecanismos de reversibilidade do carater universal dessas
polfticas tera como consequencia voltar a inseri-las numa rela~ao de ajuizamento do
profissional. Conforme Sposati a visibilidade do acesso universal passa para a invisibilidade do criteria de «justi~a pessoal» do profissional e, assim, o caracter colectivo do direito social e substitufdo por um direito privado assente na posse de um
merito social, atribufdo pela justi~a do profissional. A concessao baseada no merito
e atribuida individualmente, nao gera o direito de ser requisitado pelo usuario, nem
gm·ante reivindica~ao.
Com efeito, numa analise atenta as tendencias da sociedade portuguesa parece
evidente a tentativa de privatiza~ao e com esta a redu~ao dos padroes de universalidade e o seu caracter estatal, antes mesmo de atingir o grau alcan~ado de muitos
pafses democraticos. Em Portugal varios servi~os no sector da educa~ao nunca
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tomaram expressao universal, como seja o atendimento em creche, pre-primaria,
cantinas escolares, ludotecas, ateliers, oficinas de tempos livres e outros. Esta estrategia agrava-se na area dos cuidados da crian~a tutelada, abandonada, ou orfa,
apoiando-se, insistentemente, nas institui~5es privadas de solidariedade social de
caracter filantr6pico.
Na medida em que o assistente social nao pode intervir isoladamente, actuando
em organiza~5es que fazem parte de urn complexo de outras organiza~5es, e necessario compreender esta dinamica. Para tanto a autora realizou um estudo sobre a
evolu~ao do Servi~o Social nas organiza~5es estatais da RAM durante a decada de
80. Corn efeito importa aqui sublinhar tres das conclus5es, a que o estudo chegou,
a saber: 1) e baixa a evolu~ao do numero de profissionais de Servi~o Social na RAM
-a cria~ao de logfstica para quadros pr6prios de Servi~o Social, ja em 1979, apresenta baixa ocupa~ao em tres dos Departamentos, com 31%, 36% e 59% da capacidade ocupada, na Saude Publica, Habita~ao e Seguran~a Social, respectivamente; 2)
o corpo profissional tende para o enve1hecimento; 3) a instabilidade de grande
numero de profissionais e o consequente comprometimento na dinamica dos sectorcs sociais envolvidos (ANJO, 1992) 14 •
A exemplo de polfticas sociais ja analisadas tambem a situa~ao do Servi~o
Social nao acompanhou a implementa~ao de medidas moclernizadoras pelo
Governo Regional. 0 manifesto eleitoral para 1992-96, PSD, prop6s-se criar o
curso de Servi~o Social na RAM, sem que ate adata sejam visfveis quaisquer medidas para a sua implementa~ao 15 • A revista de Seguran~a Social publicada em
Maio 1994, integra tambem no seu editorial referencias a realiza~ao do mesmo
curso na RAM.
No mesmo estudo em apre~o foi analisada a dinamica e respectivas polfticas
organizacionais e sectoriais, de ambito social, ilustrada coma realidade de dois sectores: o sector da Habita~ao e o da Seguran~a Social. No sector da Habita~ao foi

~ Este estudo tcve uma primeira apresentayao sob a forma de comunicayao no Congresso Luso-espanhol
de Servi<;o Social, na RAM. promovido pela Associa<;:ao de Profissionais de Servi<;o Social. Esta publicado
como 11. 0 5, em «Estudos & Documentos>>. pelo ex-Nucleo de Investiga<;:ao em Hist6ria do Servi<;o Social Portugucs, actual Centro Portugues de Hist6ria c Trabalho Social. CPIHTS, como «0 Servi<;:o Social nas Polfticas
Sociais: sua Evolu<;ao nas Organiza<;6es Estatais da Regiao Aut6noma da Madeira, entre 1980-1991».
15
No scntido de oferecer contributos para a cria<;ao do curso de Servi<;:o Social na RAM. foram rcalizados pcla autora desta comunica<;ao diversos contactos, em 1993, junto da SREJE e da SRAS, nomeadamente
eo m os titulares das respectivas pastas. be m como junto da Comissao Instaladora da Universidade cla Madeira,
sem qualquer resultado tambem. Nos difcrentcs contact os foi afirmado por todos os responsaveis que esta agendada a cria<;:ao do curso. mas scm data certa para o seu infcio.
1
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sublinhado o crescimento de bairros sociais que pedem uma ac9ao dinamica 16 •
0 sector da Seguran9a Social que. nomeadamente. passou a integrar o apoio de
2632 idosos na decada de 80. pocle considerar-se o sector mais problematico, tanto
em evolu9ao como em instabilidade. com uma situa9ao paradigrmitica. traduzida
por 11 entradas c 11 safdas de assistentes sociais. em 1991 17 •

0 crescimento total de assistentes sociais. na RAM. entre 1980 e 1991. foi apenas de 5 profissionais. crescendo de 50 para 55. G1obalmente, a Madeira apresenta
I assistente social para 4600 habitantes. cnquanto no continente a rela9ao era, cm
1991, de 1 para 2600 (IBIDEM).
Sobre as dinamicas acabadas de analisar conclui-se que predomina o cankter
imediatista. fragmentador e tutelar das polfticas sociais. pautadas no merito da ajuda
e nao no direito de acesso. protagonizadas por discursos de matriz tendencialmentc
liberal e assistencialista.
Atenta aconstn191io social da crian9a pobrc pela amplia9ao dos dircitos sociais
em ordem a universalidade e equidade de accsso ao sucesso escolar. considerando
os nfveis de dificuldade da pnitica proJ'issionaL a estrategia encontrada foi a utiliza9ao de metodologias e instrumentais de transi9ao. identificados coma «Triagcm»
em Servi9o Social, que inclui procedimcntos tais como: I) elabora9ao de estudos
S6cio-Econ6micos; 2) elabora9ao de Informa(_:ocs e Pareceres TCcnicos; 3) presta91iO de informa9ao individual sobre dircitos sociais e tramites para obten(_:ao dos
mcsmos; 4) contactos de (re)negocia9ao com Departamentos e Sec(_:oes de Scrvi9os
de atribui9ao de presta96es de Seguran(_:a SociaL baixa por doen9a. abonos familiares e complementarcs, pensao social, pensao de rcforma e de invalidcz, grande invalidez, subsfdios pecuniarios de ac9ao social: 5) apoio psico-social, com particular
destaque a mulheres e crian9as, vftimas de mans tratos. negligencia e alcoolismo
familiar, situa96es de precaridade e pobreza. famflias com altera96es organizacionais e relacionais, famflias em rela9ao de conflito ou de subordina9ao coma escola,
decorrente do Insucesso Escolar dos filhos; 6J analise interdisciplinar.
Este atendimento que encerra um trabalho, essencialmente individual e de gabinete e descontinuamente enriquecido por estrategias e programas de ac9ao, ora arti-

'" Para ale m do crescimento e da concentra~ao de bairros sociais. alguns dos quais tendem a assumir fortes tra~os de marginalidade, ede contar ainda com 15 a 20 mil familias afectadas por problemas de habita~ao.
algumas del as habitanclo grutas esca\'adas nas rochas. habitualmente chamadas furnas. cujo programa governamental que prel'ia erradica-las ate 1992. ni\o foi ainda cumprido.
17
Importa assinalar que na RAM o apoio cstatal aos iclosos tem pril'ilegiado a ajuda no proprio clomicilio, pela chamacla <<ajuda domiciliaria>>.
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culando o trabalho de diferentes profissionais intervenientes no processo, ora envolvendo educadores, professores e maes no proprio local de vida da crian9a. A riqueza
de material que a ac9ao desenvolvida tern permitido acumular inspira muitas inferencias de analise e pesquisa, que nao se esgotaram na Disserta9ao ja materializada.
ldentificados os diferentes nfveis de ac9ao importa sublinhar o contributo te6rico de varios autores do Servi9o Social, que vem suportando a pn'itica profissional,
tais como: Sposati, Iamamoto & Carvalho; Netto; Faleiros; Falcao.
De Sposati cuja proposta persiste no papel s6cio-polftico-cultural do assistente
social tern sido uma das directrizes orientadoras da ac9ao em analise, assente na
dimensao s6cio-econ6mico-polftica baseada na visibilidade publica do direito dos
grupos sociais, no sentido de avan9ar em direc9ao ao aprofundamento da cidadania,
atravcs de polfticas universais, cm vcz de polfticas focalistas. Hoje e possfvel acrescentar desta autora muitas outras referencias a que ja nos reportamos nesta analise.
Nao e demais sublinhar, conforme a mesma autora, que as caracterfsticas, possibilidades e limitcs profissionais sao determinados, entre outros, pelo «formato que as
demais profissoes com as quais o assistente social partilha o processo tecnico de trabalho adquirem no interior da ac9ao», das polfticas sociais, da distribui9ao dosserviyos sociais e do gran do sabcr que informa a actua9ao do profissional (SPOSATI,
1992: 14).

De Iamamoto e Carvalho reteve-se a proposta da legitima9ao, a media9ao atribufda ao assistente social, pela qual o profissional se identifica com a popula9ao e
esta entendida como sujeito, superando a media9ao do controle.
De Netto foi tomado o seguinte: ao assistente social nao atribui apenas a execu9ao terminal das polfticas sociais, mas a participa9ao na reformula9ao e planifica9ao das mesmas e o papel de protagonista de negocia9ao, na presen9a de crescentes tensoes sociais, ligadas acrescente conflitualidade manifesta na existencia de
diferentes grupos sociais que requer do profissional a compreensao da estrutura
social, a sua requalificayao (NETTO, 1992). Temos que a compreensao eo conhecimento da estrutura social por si s6 nao leva aparticipa9ao na reformula9ao e planificayao das polfticas socias. A realidade mostra que tem peso significativo a pressao de grupos corporativos, que nemo Servi9o Social, nem a popuh19ao cliente, tem
conseguido desenvolver estrategias para entrar no processo.
De Faleiros consideramos um dos seus maiores contributos o envolvimento da
prritica do assistente social na articulayao das relay5es socias complexas em que a
mesma se da, elegendo-o mediador que clesafia e retracluz a representa9ao do clominado na visibilidacle do dominante (FALEIROS, 1989). Tal como as propostas ante-
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riores, requer uma requalificayao, que, nos L!ltimos anos, o Servi9o Social, em Portugal, vem intensificando.
Esta articulayao permite a reflexao conjunta e a ac9ao organizada, que conforme
Falcao (1980) leva asupera9ao libertadora do ciclo da pobreza e exclusao.
A ac9ao em grupo, nos escassos e raros momentos desta pratica, atraves de
trabalho de equipe, reunioes com grupos de maes, educadores e professores do
1.° Ciclo, complementado com estes profissionais por ac9oes de forma9ao continua,
tem comprovado a possibilidade de inventar diferentes configuray5es de legaliclade
e media9ao, para alterar as rotinas, o pragmatismo, o fatalismo burocn!tico e tecnocnltico.

CONSIDERA<;(>ES FINAlS
As CONSIDERA<;OES FINAlS da Disserta9ao puseram em evidencia cinco
conclusoes. A importfmcia das mesmas para o debate levam a incluf-las na presente
Comunicayao, a saber:
1 - «A reflexao sobre a educa9ao, neste fim de seculo, nao pode contemplar
apenas os valores e as instituiy5es pedag6gicas stricto senso., especialmente quando
operada por um assistente social, deve ser inserida na problematica dos direitos
SOCialS»;

2- «Por isto mesmo, ha que contextualiza-la no marco das rela9oes sociais historicamente situadas na nossa sociedade: daf a necessidade de inscreve-la na relayao Estado/sociedade civil, recuperando a dinamica claqueles direitos no jogo complexo das polfticas sociais, que sao media9oes pelas quais o poder polftico processa
a distribuiyao/reclistribuiyao de servi9os e bens, cuja acessibilidade ou interdi9ao
assinalam a dialetica inclusao/exclusao no seu exercfcio. Eis pm·que tematizamos os
parametros dessa dialetica, hoje circunscritos nos movimentos hist6ricos da democratizayao e da modernizayao, procurando concretiza-los no espa9o portugues (formayao social «semiferiferica» ), particularmente na Madeira (on de se express am
coordenadas sociais «ultraperifericas» )»;
3 - «Pesquisado, na perspectiva analftica, como um processo determinado de
uma totalidade abrangente- mais exactamente, como expressao da dialetica inchJsao/exclusao referida, tomamo-lo, pois, nao s6 como fen6meno pedag6gico (a
exclusao no ambito da escola), mas como manifesta9ao particular de uma dinamica
maior (a exclusao). A pesquisa realizada indica suficientes elementos probat6rios:

ISO

Interve1wao Social

pelo menos na realidade da Madeira, o insucesso e produzido e reproduzido por
dimensoes sociais macroesc6picas, que ultrapassam largamente as fronteiras da
escola»;
4- «Nesta linha de analise nao se substimam as condi~oes institucionais da
pedagogia, da propria escola e das institui~oes percorridas pela crian~a corn insucesso escolar. Espa~o de reprodu~ao e tambem espa~o de contratendencias: por isto,
o exame dos mecanismos enquadradores e reprodutores (vinculados amoderniza~ao, racionaliza~ao, normaliza~ao e moraliza~ao) - e se us agentes tecnicos,
nomeadamente os professores e as equipes profissionais (como as de saude escolar)
- pode sugerir alternativas de ac~ao (... )»;
5 - «Para contribuir na mudan~a das praticas reprodutoras do insucesso, e preciso investir em tres nfveis: o da articula~ao escola/sociedade, o do conhecimento
te6rico da sua dinamica e o da alian~a estrategica e tritica dos sujeitos nela envolvidos (professores, tecnicos, alunos e suas famflias )».
Importa ainda, antes de terminar, e vindo de encontro aos objectivos deste seminario, revelar linhas e nucleos tematicos, apontados na Disserta~ao, que exigem a
aten~ao para futuras investiga~oes, tais como:
1 - «Quais as fun~oes do Servi~o Social em equipes multiprofissionais de
Saude Escolar que permitam evidenciar a dupla exclusao concretizada no Insucesso
Escolar;
2- Qual a polftica de pesquisa a ser implementada para que o Servi~o Social
possa contribuir, em nfvel de produ~ao de conhecimentos, no esclarecimento do
Insucesso Escolar;
3 - Quais as taticas e estrategias do Servi~o Social para polarizar as equipas
multiprofissionais, de modo a ultrapassar os particularismos e os corporativismos».

Adistancia de Dezembro de 1992, passados 2 anos, e possivel hoje acrescentar
outros nucleos tematicos a pesquisar na epoca presente:
l-

Rela~ao

Estado/sociedade civile amplia~ao dos direitos sociais e humanos;

2- Pre-escolar, programas de
cesso escolar;

compensa~ao

pedag6gica,

redistribui~ao

3 -As IPSSs, o Estado Providencia e a solidariedade no apoio

e insu-

acrian~a;
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4- Assimetrias do pais no Portugal Social;
5 - Pobreza e instrumentos de

avalia~ao,

necessidade da pnitica;

6- Saude e estrategias de equidade no sector,
intersectorial.

rela~oes

multifactoriais e ac~ao
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