ESCOLAS DE SERVI<;O SOCIAL
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M." Aurora Matias
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INTRODU<;:AO
Na sua pnitica os Assistentes Sociais lidam csscncialmcntc com indivfduos,
famflias, grupos e popula~oes que sofrem de tais carencias que os impcclcm de
terem acesso a educa~ao, asaUcle, a seguran~a social e ao trabalho c conscqucntemente estao impedidos de praticar os direitos civis e polfticos no sentido dos seus
interesses. Os Assistentes Sociais actuam sobre todas as necessidades dos indivfduos que vivem em situa~ao de exclusao e pobreza. No seu espa~o de interven~ao,
atravessado por varias contradi~oes, os exclufdos procuram conquistar e apropriar-se de bens e servi~os, e obter mais poder 1• Por sua vez os Assistentes Sociais procuram exercer uma media~ao entre a popula~ao e as institui~oes/organiza~oes, fornecedoras de bens e servi~os, procurando articular as necessidades com o acesso a
condi~ao de usuario dos servi~os. As condi~oes em que se efectua a media~ao e o
sentido que lhe eatribufdo poderao contribuir para a aquisi~ao da cidadania, 2 ou,
pelo contrario, transformar os indivfduos em usuarios servis de bens e servi~os,
incluindo do proprio Servi~o Social. 0 sentido e o resultado da pratica dos Assistentes Sociais dependem de condi~oes externas aprofissao e de condi~oes internas.
Entre estas, considero de particular importancia a forma~ao que os futuros profis-
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sionais adquirem nas escolas por ser af que formam ou fundamentam o seu quadro
de referencias te6rico!ideol6gico e aprendem o ser e o fazer profissional.
Sendo a aquisi~;ao da cidadania, por parte dos sujeitos alvo da interven~;ao, a
questao central da pnitica profissional, procurarei reflectir sobre alguns aspectos
que nas escolas, poderao contribuir para a aprendizagem dessa pratica:
•
•
•
•

0 ensino/aprendizagem da teoria
A produ~;ao de conhecimentos c sua difusao e utiliza~;ao
As rela~;oes com o exterior
A gestao democratica e o trabalho ern eonjunto

0 ENSINO APRENDIZAGEM DA TEORIA
0 ensino/aprendizagem da teoria cm qualquer curso do ensino superior nao pode
assumir urn caracter meramente pragmatico, pronto para uso imediato.
A aquisi~;ao dos fundamentos tc6ricos para o exercfcio de uma profissao deve
ser inserido num sistema mais vasto quL~ permita interpretar e desenvolver a tradi~;ao cultural da sociedade e formar a consciencia polftica dos estudantes.
Actualmcntc, toma for~;a uma corrcnte que dcl'cndc a despolitiza~;ao do ensino
superior e a sua instrumentaliz<H;ao dirccta a proclu~;ao 1. Esta universidade concebida como fabrica, transmitinl, ainda que de forma nao explfcita, um determinado
universo cultural e polftico/idcol6gico, sobre o qual nao se tera o mesmo controle
que se teria, se essa transmissao fosse explicita.
Esta conente, embora assumindo formas especfficas, pocle desenvolver-se, pelo
menos na Escola de Servi~;o Social de Lisboa, ao por-se em questao o excesso do
ensino te6rico e o canicter polftico desse ensino e sobretudo o seu enfeudamento as
correntes Marxistas predominantes no Servi~;o Social da America Latina. A estas
posi~;oes alia-se o enfado e o des interesse da maioria dos estudantes por toda a informa~;ao que conotem com polftica. Temos de dar aten~;ao e debater estas tendencias,
pois embora reconhe~;amos que existem problemas na rela~;ao entre a aprendizagem
do saber, do saber ser e do saber fazer, a causa nao reside na excessiva aprendiza-

Habermas, 1989. p<\g. l a 3.
lnten·en~·ao

Silcial, 1311-1. JYIJ6

Escolas de

Servi~o

Social- Funcionamento DemocrMico e Aprcndizagem da Cicladania

67

gem da teoria ou no seu enfeudamento a essas correntes. Esta, em nossa opiniao, na
forma pouco sistematizada e pouco coordenada da transmissao da teoria que acarreta sobrecarga para os alunos e ocupa o espac;o que deveria ser dedicado areflexao
crftica e ao debate corn vista ao desenvolvimento das capacidades e atitudes. Por
outro lado, a confusao frequente entre instancias de aprendizagem te6rica e pratica
e as deficientes condic;oes pedag6gicas, dificultam ainda mais o equilfurio entre as
tres dimensoes da aprendizagem.
Corn risco de regressarmos ao estatuto de simples tecnicos, preparados para o
agir mas nao para o agir pensado, nao podemos descurar a formac;ao te6rica nem
retirar a esta a dimensao cultural e polftica.
A formac;ao polftica que defendemos nao significa partidarizac;ao ou imposic;ao
de uma visao do mundo, mas sim a aquisic;ao numa pcrspectiva crftica de informac;ao necessaria acompreensao do clesenvolvimcnto cla cicladania, sem cscamotear as
circunstancias e forc;as que contribufram para cstc dcscnvolvimcnto; relaciona-se
coma aquisic;ao de informac;ao, sobre as lutas que se travaram em defcsa dos Direitos do Homem e sobre as correntes de pensamcnto c o scu contributo para essas
lutas; relaciona-se tambem corn o desenvolvimento da reflexao mctaf6rica sobre o
sentido do desenvolvimento do Servic;o Social no que diz respeito a sua visao do
mundo, a sua relac;ao com a pratica c concretamente com o desenvolvimento da
cidadania.
A formac;ao polftica e o debate politico deve ainda preparar os estudantes para a
aprendizagem do funcionamento democratico que devera eliminar toda a forc;a que
nao seja a do melhor argumento e em que a decisao da maioria deve ser aceite apenas como substituto do consenso nao conscguido por impossibilidade de continuar
a discussao. Esta forma de funcionamento democratico deve aplicar-se tanto ao trabalho cientffico como atomada de decisoes praticas 4.
A formac;ao cultural e polftica deve ser complementada pelo desenvolvimento
de incentivos aparticipac;ao em organizac;oes de estudantes, na gestao democratica
das escolas e em outras associac;oes e movimentos que lutam pela defesa dos
direitos dos cidadaos, pela qualidade de vida e do ambiente. Essa participac;ao
clever repercutir-se pela atribuic;ao de creditos na valorizac;ao cunicular dos estudantes.
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A forma9ao cultural e polftica para ser coerente deve assentar na pnitica das
escolas, como institui96es intervenientes, no apoio directo a associa96es e movimentos de defesa do cidadao, no fomento ou incentivo a cria9ao de novas associa96es, nas tomadas de posi9ao publicas sobre situa96es de marginalizarao e exclusao
social, no tornar visaveis novas carencias e no identificar formas de ac9ao inovadoras.

A PRODUyAO DO CONHECIMENTO E SUA DIFUSAO E UTILIZAyAO
A produ9ao do conhecimento - uma das furwoes do Ensino Superior - torna-se
particularmente premente corn a aquisi9ao da liccnciatura e do grau de mestre. Aparece como urn dos indicadores da avalia9ao do Ensino Superior, sendo fundamental
para a afirma9ao da forma9ao em Servi9o Social, no contexto universitario. Porem,
por muito importantes que sejam os aspectos formais, nao e com eles que estamos
hoje preocupados mas sim corn o contributo que a produ9ao de conhecimentos pode
dar ao processo de especifica9ao dos Dircitos do Homem e ao seu alargamento a
novos sujeitos, na avalia9ao da eficacia da interven9ao dos Assistentes Sociais na
questao da cidadania e na constru9ao de moclelos alternativos de interven9ao. Sem
a produ9ao do saber estarfamos conclenados a !er a realiclacle pela perspectiva de
outros e a ficar confinados a dimensao interventiva da profissao.
Se por urn !ado a produ9ao do conhecimento cientffico, muito recente na nossa
profissao, por outro, temos a sorte de acontecer num contexto em que come9a a ser
clara a necessidade de se priorizarern as ciencias sociais e humanas, de se democratizar a produ9ao do saber e de se conesponsabilizar cientistas e cidadaos pela
aplica9ao dos seus resultados :;.
Pela necessidade de ruptura com o senso cornum, a produ9ao do saber tern
ficado confinada as comuniclades cientificas retirando aos cidadaos a capacidade de
participar, enquanto actividade cfvica, no desenvolvimento da sociedade e na constru9ao de regras para viver sabiamente 6. Esta situa9ao poder alterar-se se os cientistas adquirirern a capacidade de usar o saber para revalorizar outras formas de
saber nao cientifico, tornando-se a universidade urn espa9o privilegiado de encontro de saberes 7. Nesta nova situa9ao o saber passar a ser valorizado pela sua utili5
6
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dade social, na medida em que for usado pelos cidadaos para a constru9ao solidaria
dum mundo orientado pela etica e em que a tecnica, vista como meio, que oferece
vantagens e riscos, que devem ser calculados, atraves de processos democraticos.
A capacidade que a universidade demonstrar de abertura ao exterior, ultrapassando o seu tradicional elitismo de classe, sera o melhor indicador da sua democratiza9ao.
Estas considera96es sobre as tendencias desejaveis para a investiga9ao na universidade, tao caras a nossa profissao, por se referirem a valores, que pelo menos
idealmente, sempre temos defendido, vem refor9ar algumas linhas orientadoras para
a investiga9ao nas escolas de Servi9o Social, promissoras em rela9ao ao desenvolvimento da cidadania:
• A escolha dos objectos de investiga9ao deve obedecer a criterios de utilidade,
priorizando as preocupa96es da pratica profissional, nomeadamentc a necessi-.
dade de esclarecer processos de exclusao que csta sociedade continuamente
produz;
• Essa escolha, a programa9ao das investiga96es e a sua concretiza9ao, devem
contar com a participa9ao directa dos varios sujeitos implicados (profissionais, dirigentes e clientes);
• Os resultados devem ser discutidos entre investigadores e sujeitos implicados
e conduzir a elabora9ao de projectos de interven9ao; as escolas devem participar na elabora9ao, execu9ao e avalia9ao desses projectos, dando assessoria
tecnica, realizando ac96es de fonna9ao ou novas investiga96es, procurando
articular de forma uti! o saber cientifico e a pratica profissional;
• Professores e alunos devem estar implicados directamente nestes projectos
que servirao de espa9o privilegiado para aferir a rela9ao da teoria corn a pnitica.

AS RELA<;OES COM 0 EXTERIOR
No contexto do Ensino Superior, as Escolas de Servi9o Social mantem rela96es
privilegiadas corn o exterior nomeadamente corn dezenas de institui96es onde os
alunos realizam os seus estagios e trabalhos de investiga9ao. Esse contacto mantem-se ainda atraves dos departamentos de Forma9ao Permanente e de P6s-Gradua9ao.
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Destas relat;5es advem vantagens para as instituit;5es a quem sao prestados servit;os
e para as escolas, na format;ao dos seus alunos.
A questao que coloco e, em que medida essas relat;5es sao suficientemente rentabilizadas atraves de projectos comuns de forma a permitirem:
• A sistematizat;ao clas praticas mais inovadoras e a sua difusao;
• 0 envolvimento de profissionais, estudantes e professores, atraves de formas
de parceria vantajosas para todas as partes;
• 0 alargamento da prestat;ao de servit;os por parte das escolas, nomeadamente
atraves de actividades de assessoria tecnica, supcrvisao e investigat;ao.
As relat;5es corn o exterior nao podem rcsumir-se aos locais de est<igio. As escolas devem estreitar as relat;5es entre si e corn as organizat;5es profissionais, apoiando
as suas iniciativas e solicitando-lhes parcccr sobre a Polftica de Format;ao. Escolas
e organizat;5es profissionais deverao formar opiniao e tomar posit;ao publica sobre
problemas importantes para a profissao c para grupos de populat;ao privilegiados
pela nossa intervent;ao. Estas relat;5cs prcssup5em um trabalho sistematico ern conjunta.
As Escolas de Servit;o Social dcvcrao inserir-se no espat;o universitirio, participando no debate da Universidadc sobre si propria, realizando protocolos de colaborat;ao para acesso a bibliotecas c ccntros de docurnentat;ao, bem como para a troca
de professores para leccionar dctcrminadas materias sobretudo a nfvel de P6s Graduat;ao e para a realizat;ao cm comum de projectos de investigat;ao.
Por ultimo, parece-nos fundamental que as escolas participem em organizat;5es
que defendam os Dircitos do Homem, a protect;ao dos animais e do ambiente e
fomentem a criat;ao de cspat;os de debate sobre estas quest5es.

A GESTAO DEMOCRATICA E 0 TRABALHO EM CONJUNTO
A gestao democn'itica das escolas nao pode desligar-sc do processo mais geral
de democratizat;ao da sociedade, que condiciona o seu funcionamento interno. Apesar disso, aproveitando os recursos legais ao nosso dispor, poderemos transformar
sua gestao interna num importante instrumento para aprendizagem da cidadania.
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Por outro lado, a democratiza~ao interna parcce-nos ser uma condi~ao essencial
para que as escolas possam enfrentar os multiplos desafios que hoje se lhes colocam
- desafios de natureza global, que atravessam todo o espa~o universitario 8 e dos
quais nao nos podemos alhear e outros mais cspecfficos, relacionados com a nossa
traject6ria profissional. Para isso, nao basta que a gestao demoCl·atica se limite ao
cumprimento de rituais eleitorais e ao funcionamento de determinados 6rgaos mais
ou menos reprcsentativos dos diferentes interesses. E necessaria, em nosso entender, que se crie e desenvolva uma cultura democratica viva, pm·que sem ela, os
6rgaos de gestao esvaziam-se, os seus actos perdem o sentido, acabando por ser
menos eficazes do que os de uma gestao autocratica.
A cria~ao de uma cultura democratica viva, nao possfvel sem o envolvimento
dos alunos na vida das escolas e a sua participa~ao na defini~ao de normas pedag6gicas e no controle da sua aplica~ao, no debate de qucstocs importantes sobre o processo de ensino/aprendizagem, sem a sua auto-organiza~ao c participa~ao no movimento associativo. 0 envolvimento dos estudantcs na vida da cscola poclc scr, cm
nosso entender, potenciado, pelos seguintes aspectos:
- Comportamento dqs docentes e sua rela~ao com os estudantcs;
- Desenvolvimento de condi~ocs materiais e pedag6gicas;
Desenvolvimento de praticas de gestao baseadas na transparencia, na salvaguarda dos interesses institucionais e no estfmulo ao trabalho colectivo.
0 comportamento dos docentes e a sua rela~ao com os estudantes
Os docentes condicionam o comportamento dos estudantes pela rela~ao privilegiada que mantem com estes. Cabendo-lhe a organiza~ao e direc~ao do processo de
ensino/aprendizagem e nomeadamente do processo de avalia~ao, sao os principais
responsaveis pela cria~ao de uma cultura democratica nas escolas. Para isso o
espa~o/aula dever ser organizado de forma a permitir aos alunos serem sujeitos no
seu processo de aprendizagem e matura~ao e motiva-los para intervir na vida da
escola e na sociedade, o que pressupoe por parte dos professores um nivel de coerencia e rigor em rela~ao ao cumprimento de requisitos cientffico/pedag6gicos basicos, tais como:
-

distribui~ao atempada do programa da disciplina, clarificador quanto a exigencias de aprendizagem, conteudos e apoios bibliograficos, metodos de
ensino/aprendizagem e formas de avalia~ao.
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- estabeleeimento de uma rela\;iio eontratual, que clarifique responsabilidades
mutuas quanto a eondi\ocs do ensino/aprendizagcm, partieipa\ao dos alunos
e formas de avalia\ao.
eumprimento de normas cm vigor na eseola, definidas e aeeites demoeratieamcntc, nomeadamcntc o Regularnento de Avalia\ao de Conhccimentos,
cspeeialmente no que diz respcito ainforma\ao e registo atempado dos rcsultados da avalia\ao dos estudantes.
estfmulo c respeito pelo trabalho indcpendcntc dos estudantes, nao lhes
impondo aulas ou tarcfas nao prcvistas, cumprindo o honirio estabclccido ou
avisando-os antccipadamente quando nao possa eomparecer.
- cria\ao de espa\o para reflexao e troca, partindo do prineipio que o professor nao
pode ensinar tudo e que por isso o fundamental ser ensinar a aprender e a pcnsar.
disponibilidade para apoiar os alunos fora da aula, na prepara\ao de trabalhos
para apresentar ao coleetivo, ou na prcpara<,:ao de instrumentos para reeolha
de dados no exterior, assumindo a responsabilidade pela qualidade dcsscs trabalhos.
- contribui\ao para o desenvolvimcnto na escola de urn clima de trabalho gratificantc, assente no respeito nnJtuo, na solidariedadc, numa atitude intclcctual crftica e flexfvel bcm como no respeito de normas de etica, propfcio ao
desenvolvimento do scntido de rcsponsabilidade individual e colcctiva.
Desenvolvimento de condi<,:iks matcriais e pedag6gicas.
0 desenvolvimento duma cultura dcrnocnitiea nao assenta apcnas no comportamento dos docentes e na sua boa vontade, cxige a eria\ao de condi\oes materiais e
pedag6gicas basicas tais como:
- espa\O de trabalho para alunos, para trabalho de professores com alunos e
dos professores entre si;
- constitui\ao de turmas de dimensao adequada em que se tome possivel
conhecer os alunos;
estfmulos adequados que permitam o envolvimento dos doeentes em tarefas
de produt,:ao de conhecimcntos, de dinamiza\ao cientifica/cultural da escola
e de partieipa\ao em actividades de extensao comunitaria;
- moderniza\ao dos servi\os, cspeeialmente da Biblioteca e Secretaria Escolar,
bem eomo a cria\ao de um centro de recursos audiovisual.
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Estas mudmwas exigem a defini9ao de uma polftica que vise o aumento de receitas pelo recurso apresta9ao de servi9os e aparticipa9ao em projectos financiados,
assim como a definiyao de criterios mais rigorosos para acesso ao curso e o alargamento de medidas de apoio aos estudantes com dificuldades.
Desenvolvimento de praticas de gestao baseadas na transparencia, na salvaguarda dos interesses institucionais c no estfmulo ao trabalho colectivo
Como dissemos a gestao democnitica esvazia-se se limitada ao processo eleitoral peri6dico, seguido de um desinteresse generalizado. Deverao entao, os 6rgaos
eleitos, encontrar meios para que o seu trabalho nao se isole da comunidade escolar
mas antes se apoie nela. Entre esses meios destacamos:
-a informa9ao regular sobre o que esta em jogo em cacla momento, tornando
transparentes as decisoes que se vao tomando;
- a cria9ao de canais organizados para circulayao da informa9ao e ausculta9ao
previa atomada de decisoes importantes;
-a institucionalizayao de horarios de atendimento abertos a todos, que permitam resolver rapidamente algumas disfuny5es, bem como o troca de informay5es sobre o funcionamento da escola;
- 0 incentivo a fonnas de trabalho colectivo, o debate de temas de interesse
geral e de questoes de natureza pedag6gica, desenvolvimento de programas
para assinalar acontecimentos significati vos.
Medidas como as assinaladas contribuirao para criar dinamismos que transformarao a escola num local onde se ensina e aprende, onde se debatem ideias e praticas onde se produz conhecimento e sobretudo oncle se aprende a agir democraticamente.
Em sfntese, a pratica da transparencia, tornacla possfvel por uma infonna9ao permanente e a dinamiza9ao de formas de trabalho colectivas garantirao o desenvolvimento de uma cultura democratica e a salvaguarda dos interesses institucionais que
em nosso entender passam, nesta fase, pelo enfrentar dos seguintes desafios:
- melhoria da qualifica9ao dos docentes
- desenvolvimento da produ9ao do conhecimento
- revaloriza9ao e aprofundamento das rela96es com o exterior.
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CONCLUSAO
Reafirmamos a convic~ao de que a democratiza~ao interna das escolas de Servi~o Social e fundamental para a aprendizagem da cidadania e condi~ao para o
enfrentar dos desafios que hoje se lhcs colocam.
Nao querendo defender urn estatuto especial para a nossa profissao, nao ha
duvida que, pelo facto de diariamentc lidannos corn popula~oes exclufdas ou em
risco de exclusao, nos econferida uma responsabilidade especial na !uta pela cidadania, contra as diferentes formas de exclusao, que esta sociedade constantemente
segrega.
As escolas de servi~o social nao curnprirao os seus objectivos se nao prepararem
te6rica e praticamente os futuros profissionais para enfrentar esta questao fundamental da sua pratica. Para isso, tem de tornar-se referencias importantes, pelo
que ensinam, pelo seu funcionamento interno e pelas rela~oes que mantem com o
exterior.
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