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"De ce qu'a moi, ou a tout le monde, il en semble ainsi, il ne s'ensuit pas qu'il en
est ainsi.
Mais ce que l'on peut fort bien se demander, c'est s'il y a sensa en douter".
Ludwing Wittgenstein in De la Certitude, Paris, Gallimard, 1987

A proposta que vos trago, corn a intenc;ao de suscitar o debate entre nos, que
espero seja bastante participado, e a de espraiarmos urn olhar por dentro da formac;ao em Servic;o Social em Portugal e do Instituto de Lisboa em particular. Isto parque esse percurso me parece significativo do ponto de vista da evoluc;ao do Servic;o
Social e da sua relac;ao forte corn a evoluc;ao do conhecimento nas Ciencias Sociais
em geral. Por outro lado (e isso sera urn outro vector em que a formac;ao em Servic;o
Social se move), e necessatio nao esquecer, e trazer a luz do dia, quais os debates
que se travam hoje nas Ciencias Sociais capazes de influenciar, por fora, a formac;ao
em Servic;o Social e quais os debates internos a propria disciplina.
Hoje, o saber nao e redutfvel ao somatorio, maior ou menor, de informac;ao que
se detem nem ao conjunto de conhecimentos que se conseguiu acumular, mas, cada
vez mais, se encontra ligado a capacidade de se progredir no conhecimento, a capacidade de par em causa o proprio saber e, sabre ele, reflectir criticamente e caminhar
no sentido de construir novos saberes. Como diz Boaventura Sousa Santos: "na ciencia moderna a ruptura epistemologica simboliza o salto qualitativo do conhecimento
do senso comum para o conhecimento cientffico; na ciencia pos-moderna o salto
mais importante e 0 que e dado do conhecimento cientffico para 0 conhecimento do
senso comum". C)

• (Comunica9ao apresentada no 1.° Congresso Luso-Espanhol de Servi9o Social, Funchal
Outubro de 1991)
.. Professora do ISSS de Lis boa
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Eis porque, sendo embora sobremaneira importante a aprendizagem tecnica e o
born manuseamento das tecnologias basicas do trabalho social, essa aprendizagem
esta longe de ser suficiente para o trabalho qualificado que hoje se espera do
Assistente Social e que a realidade social exige.
E adquirido que as polfticas sociais perderam a dimensao redutora de simples
respostas a carencias mais ou menos sentidas pela popula<;ao e ganharam urn espa<;o
de interven<;ao que radica no crescente reconhecimento da importancia do social na
vida colectiva.
Isto mesmo nao deixa de ser reconhecido por Lapiene ao apresentar-nos as fragilidades da cmTente funcionalista enquanto matriz de entendimento da sociedade,
dizendo-nos que "a grande fraqueza do funcionalismo- sistemico ou nao- e em
particular do de Parsons, e a de introduzir num dado momento da analise a constata<;ao de que ha conflitos (ou clivagens) no sistema social, sem se perguntar pm·que,
remetendo mesmo a explica<;ao para uma analise do envolvimento do sistema que
nao e feita. A inibi<;ao ideol6gica e bem claret. 0 funcionalismo e uma teoria de integra<;ao das partes numa totalidade concrcta, que evita intenogar-se sobre a explica<;ao dos fen6menos sem os quais a integra<;ao nao colocaria nenhum problema, quer
pnitico quer te6rico: a diversidade, as divisocs e os antagonismos entre as partes que
compoem a totalidade". (2)
Ha, pois, que superar a metodologia da regula<;ao para que seja possfvel corresponder a necessidade de interprctar a realidade, de procurar a explica<;ao dos fen6menos.
Esta compreensao do socialleva-nos, urn tanto paradoxalmente, a necessidade de
compreensao das micro-dimcns6es e das interrela<;5es desta corn a entidade mais
global. Mesmo sem chegarmos a visao nardsica de Gilles Lipovetski e), a importante parcela de individualismo das sociedades contemporaneas passa pela corn
preensao das diferen<;as e e, ela mesma, uma chamada de aten<;ao para o global, para
a emcrgencia das novas sociabilidades e das novas solidatiedades.
A vida social e invadida por um sem mimero de actores corn papel importante no
jogo social c se e certo que a complexidade dessas rela<;5es e cada vez maior, nao e
men os verdade que desse jogo complexo, dessa teia de rela<;5es, ha-de resultar maior
possibilidade de se gcrm·cm novos equilfbrios e a exigencia, tambem crescente, de
profissionais qualificados para o entendimento dessas rela<;6es e para nelas intervir
corn alguma utilidade social. E, de alguma maneira, a verifica<;ao do que Habermas
chamou "a mudan<;a de paradigma da razao centrada no sujeito para a razao comunicacional" (4 ) na qual radica o conceito de agir comunicacional, que "respeita a interac<;ao de, pelo menos, dois sujeitos capazes de falar e do agir que estabelecem uma
rela<;ao interpessoal (quer seja por meios verbais quer seja por meios nao verbais).
Os actores procuram entendimento sobre uma situa<;ao de ac<;ao, a fim de coordenar
consensualmente os seus pianos de ac<;ao e, simultaneamemte, as suas ac<;6es [ ... ].
Neste modelo de ac<;ao, a linguagem ocupa urn lugar preeminente." (5)
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do Assistente Social tern de saber responder as necessidades de
interven~ao e de trabalho corn individuos, corn pequenos grupos, corn familias, corn
popula~oes e tern de lhe possibilitar o estar atento a rede de rela~oes cujas malhas,
mais ou menos apertadas, constituem o tecido social que e necessaria conhecer para,
qualificadamente, tambem corn ele interagir e jogar o seu papel de profissional.
0 Assistente Social tern de estar preparado de modo a poder contribuir, de uma
forma eficaz, para, coma diz Rosanvallon, "aumentar a flexibilidade das organiza~6es coma contrapartida ao aumento da flexibilidade dos individuos". (6 )
E certo que os Assistentes Sociais, coma todos os outros especialistas, sofrem,
nas sociedades modernas, constrangimentos organizacionais mais ou menos fortes
que, muitas vezes, ocasionam frustra~oes profissionais e ate pessoais que chegam a
constituir fardos bem pesados nas suas vidas.
Torna-se necessaria que o Assistente Social conhe~a bem as suas pr6prias organiza~oes e possa e saiba, af, alm·gar a sua "zona de incerteza" C) e fazer crescer a sua
autonomia. (8)
0 caminho e o de progresso na constante constru~ao de uma metodologia de
interven~ao, para que desapare~a o praticismo de urn quotidiano acritico e rotineiro e
cres~a, continuamente, em cada urn de n6s, a necessidade de dominarmos matrizes
conceptuais que nos possibilitem reflectir a nossa pratica e colher dela experiencias
estimulantes e geradoras de outras praticas inovadoras e socialmente uteis.
P01·que, realmente, coma diz Michel Duchamp "a experiencia nao e urn saber
natural acumulado pela pratica", mas sim "uma forma de integra~ao consciente e
voluntaria dos elementos da pratica".
Sera, pais, necessaria perguntarmo-nos "coma reter o que e util, como procurar o
essencial, como distinguir o decisivo do insignificante". (9)
Foi durante os anos 80 que a Europa viu desenvolver-se a preocupa~ao corn a
em Servi~o Social. Disso sao testemunhos, entre outros, os esfor~os
desenvolvidos em Fran~a, ao nivel do "Comite de liaison" dos centros de forma~ao
supetior em Trabalho Social, que promoveu em 1983, 1984 e 1987 tres col6quios
sobre pesquisa em trabalho social e, tambem, o n. 0 3/84 da revista Belga "Service
Social dans le Monde" dedicada ao tema "Pesquisa Social e Trabalho Social - uma
Reciprocidade Problemcitica" corn interessantes artigos de autores de Fran~a e do
Canada. 0 Canada estava, de resto, bem mais avan~ado, pois ja a revista "Service
Social", editada pela Escola de Servi~o Social da Universidade de Montreal, havia
dedicado dois numeros (em 1968 e em 1979) ao tema da investiga~ao.
Lionel Groulx (1°) chamou mesmo a aten~ao para a significativa evolu~ao da percep~ao da pesquisa verificada nos 10 an os que mediaram entre 1968 e 1979.
Enquanto em 1968 a mai01ia dos textos se limitava a fazer exorta~oes ao empreendimento de pesquisas, em 1979 a Re vista incluia ja seis artigos, expondo alguns trabalhos concretos de pesquisas, desenvolvidas no meio universitario do Servi~o Social.
investiga~ao
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0 mesmo autor aponta ainda o facto de a investigas;ao constituir uma preocupas;ao
disciplinar dos formadores desde os anos 70, defendendo que a integras;ao da pesquisa na formas;ao inicial dos Assistentes Sociais valoriza, entre outros efeitos, as
aptidoes intelectuais.
Uma coisa parece certa: por muito que se verifiquem algumas tensoes entre os
conceitos de pesquisa, de formas;ao e de pnltica profissional, por muito que alguns
autores vejam diferens;as entre investigas;ao sabre Servis;o social e investigas;ao em
Servis;o Social, entre pesquisas avaliativas e pesquisas explicativas, entre o saber
transmitido eo saber construido, o bin6mio investigas;ao-formas;ao parece bem escorado e corn todas as condis;oes de caminhar unido.
Disso fez demonstras;ao o Instituto Superior de Servis;o Social de Lisboa quando
implementou, em 1985/86, urn Plano de Estudos em que integrava, corn uma carga
honiria importante, a dimensao investigaf·do em Servif'O Social na formas;ao inicial
dos Assistentes Sociais em Portugal.
Corn base num trabalho divulgaclo em 1985 (1 1), esse Plano de Estudos podera
ser considerado como o oitavo curriculum do curso Superior de Servis;o Social desta
Escola, des de a sua fundas;ao em 1935. Foi elaborado durante o ano lectivo 83/84
por uma "Comissao de Revisao do Piano de Estudos" (1 2 ) e sujeito a algumas alteras;oes, ap6s ter sido objecto de avalias;ao ao nivel da Escola. Trata-se, alias, do Piano
de Estudos actualmente em vigor ( 13 ) e que se encontra publicado na Revista
Intervens;ao Social n. o 2/3, eclitacla pelo Instituto Superior de Servis;o Social de
Lis boa.
0 nosso parecer e o de que a sua estrutura corresponde aquilo que deixamos dito
quanto as necessidades de formas;ao inicial do Assistente Social, mesmo no quadro
social que se anteve para os anos 90, ou seja:
aquisis;ao de informas;ao te6rica basica "sobre a pessoa, a relas;ao interpessoal,
a sociedade, a organizas;ao social, os recursos e a diversidade dos estilos de
vida" (1 4), devidamente integracla, por forma a desenvolver, no futuro Assistente Social, capaciclades de compreensao global da pessoa, das situas;oes, da
sociedade;
- formas;ao cientifica rigorosa na area do Servis;o Social, por forma a capacitar
o Assistente Social para a intervens;ao global do Servis;o Social, visando tambem tambem competencias profissionais especificas e o desenvolvimento de
uma atitude de investigas;ao cientifica;
- dominio de tecnicas e esquemas operativos flexiveis que lhes proporcionem
uma capacidade de intervens;ao qualificada e socialmente util;
- maturas;ao socio-emocional e expressiva, e ainda, socio-afectiva e interpessoal, por forma a desenvolver no Assistente Social capacidades para assumir a
relas;ao profissional.
-
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Tudo isto porque o olhar do servi<;o social e um olhar complexo, que atravessa
ao mesmo tempo o homem e a sociedade, transportando consigo as dimens6es do
pensamento e da ac<;i'io.
Eis pm·que, na forma<;i'io do Assistente Social, me parecem tao importantes os
momentos de sintese que, ao nivel do Piano de Estudos de que estamos a falar, nos
sao dados principalmente nos tempos de seminatios em pequenos grupos (quer os
tematicos quer os de investiga<;i'io) e nas instancias pedag6gicas de supervisao de
estagios e de orienta<;i'io de pesquisas. E tambem por isso, pela importancia capital
que se atribui aos aspectos pedag6gicos (concretamente das instancias te6rico-praticas e de investiga<;ao) e ao rigor cientifico que a forma<;i'io do Assistente Social
exige, que este Piano de Estudos integra um cuniculum algo pesado, que se desenvolve ao longo de 5 an os lectivos, correspondentcs a l 0 semestres.
Numa tentativa de visualiza<;i'io das varias componentes formativas e do seu peso
relativo em termos de carga horaria, apresenta-se o seguinte quadro:
Carga Horaria

Aulas
Te6ricas
Aulas Pniticas, Semi
narios e Supervisao
Pedag6gica

Estagios

1. 0 ano

2. 0 ano

3. 0 ano

4. 0 ano

5. 0 ano

Totais

23
805

22
770

12,5
437,5

6
210

8,5
297,5

72
2520

sem.
anual

-

1,5

3,5

3,5

4

12,5

se m.

-

52,5

122,5

122,5

140

437,5

anual

15
525

18
630

-

33
1155

sem.
anual

14
490

14
490

se m.
anual

-

-

-

Trabalho de campo
para Pesquisa

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAlS

23

23,5

31

27,5

26,5

131,5

se m.

TOTAlS

805

822,5

1085

962,5

927,5

4602,5

anual

Simultaneamente ao decurso da implementa<;i'io deste piano de Estudos e dada a
inexistencia, em Portugal, de condi<;6es para graduar os docentes de Servi<;o Social,
foram desenvolvidas ac<;6es no sentido de estabelecer um Programa de Coopera<;i'io
e Intercambio entre entre a Pontificia Universidade Cat61ica de S. Paulo eo Instituto
Superior do Servi<;o Social de Lisboa, que veio a ser assinado em 23 de Abril de
1986 (1 5) e ao abrigo do qual foi iniciado urn Curso de Mestrado em Fevereiro de
1987, encontrando-se em fase de organiza<;i'io um segundo curso.
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No que respeita aos actuais Assistentes Sociais, sao varios os desafios que os
anos 90 lhes reservam e para os quais devem tambem estar preparados. Sao os
Assistentes Sociais quem tera de se confrontar corn a necessidade de enquadrar centenas de profissionais do social, que tendo entretanto adquirido competencias na area
da acc;:ao social, comec;:am a ficar disponiveis no mercado de trabalho, sem, certamente, terem devidamente balizada a sua possibilidade de intervenc;:ao no social. Refiro, a titulo de exemplo, os cursos particulares de bacharelato em Animac;:ao
Social e os cursos oficiais tecnico-profissionais, de nivel de 12. 0 Ano, ministrados
nas Escolas Profissionais. (1 6)
Tudo isto, alem do ja complicado mercado concorrencial corn outras formac;:5es
do mesmo nfvel academico, vai "empurrar" os Assistentes Sociais para uma cada
vez maior qualificac;:ao profissional.
Essa qualificac;:ao tera de ser procurada:
na fmmac;:ao permanente, na actualizac;:ao e na reciclagem;
na reflexao, teoricamente enquaclrada, da pratica profissional, acumulando
experiencia;
- na p6s-graduac;:ao academica;
- na p6s-graduac;:ao profissional.
-

E se e certo que os tres primciros pianos sao de relativamente facil alcance por
parte dos Assistentes Sociais, ja o ultimo necessita ainda de uma base de reflexao.
Parece-me, no entanto, um caminho que, inevitavelmente teremos, todos, de
fazer. Talvez esse seja mesmo, ao nfvel da formac;:ao, o desafio dos anos 90.
E que os Assistentes Sociais, estou certa disso, serao, cada vez em maior
numero, chamados a desempcnhar func;:oes em instancias de concepc;:ao e de decisao,
o que nao deixara de repercutir positivamente na sociedade portuguesa.

CONCLUSOES
1. Por tudo o que ficou dito, parecc-nos poder concluir que os anos 90 vao constituir um apelo profundo a capacidade dos Assistentes Sociais, jovens e menos
jovens, se posicionarem enquanto actores sociais, interagindo com todos os outros
actores e sistemas intervenientes no devir social, embora elegendo o utente como o
seu principal "interface".
2. Este desafio aponta para a importancia do "agir comunicacional" segundo
Habermas, ou para a "competencia interaccional" de que nos fala Cicourel (1 7 ), mas
nao retira, antes sublinha, a continuac;:ao da necessidade da interpretac;:ao da realidade
e das analises sociais de conjuntura que marcaram, no Servic;:o Social, a superac;:ao da
metodologia da regulac;:ao.
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3. E de sub!inhar a importancia da transforma<;ao do saber em ac<;ao socialmente
util mas, tambem, a importancia do enriquecimento e mesmo constru<;ao desse saber
a partir do agir reflectido e crftico.
4. Estamos todos confrontados corn a necessidade de dar urn salto qualitative e
empenhado na p6s-gradua<;ao.
5. E necessaria que nas<;am, cres<;am e se desenvolvam espa<;os de debate que
passem, entre outras, pelas seguintes tem:lticas:
- Administra<;ao Social
- Supervisao te6rico-metodol6gica
- Problematicas especfficas
- Metodologias de interven<;ao em Servi<;o Social
- A valia<;ao de Programas
- Investiga<;ao em Servi<;o Social
- Sistematiza<;ao da pratica profiss ional.
6. E, por ultimo, nao quero dei xar de retomar urn apelo feito ha 3 anos, no Porto,
aquando da I Mostra de Servi<;o Social (1 8 ) e que ja me parece tao longinquo, tantos
os acontecimentos gratificantes que entretanto tocaram o Servi~o Social em Portugal. Esse apelo respeita a necessidade de traze1mos a luz do dia os nossos estudos, os
nossos projectos de interven<;ao, os nossos projectos de pesquisa, a sistematiza<;ao
das nossas praticas. Traze-los ao conhecimento dos nossos pares e da comunidade
em geral e partilhar corn todos as nossas duvidas e as nossas "certezas" ...
Oportunidades como a deste Congresso devem ser por n6s aproveitadas como
de debate e de enriquecimento mutuo .
Que este seja urn tempo de divulga<;ao do trabalho social em geral e do Servi<;o
Social em particular, urn tempo de partilha de saberes e de experiencias, urn tempo
de reflexao, urn tempo de estudo, urn tempo de ac~ao.
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