A SOCIEDADE ACTUAL,
A FORMA<;AO EM SERVI<;O SOCIAL
E A INSER<;AO DOS ASSISTENTES SOCIAlS
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Ao confrontar-me com o honroso convite da Direc9ao da Escola para, nesta
oportunidade, dizer alguma palavras, deparei-me com a duvida da escolha do tema.
Tratando-se, porem, de uma ocasiao em que se alia a formaliza9ao da abertura do
Ano Lectivo com a entrega de Diplomas aos recem-licenciados, obviamente me
ocorreu fazer algumas considera96es sobre a sociedade actual, aforma~ilo em Servi~o Social e a inser~ilo inicial dos Assistentes Sociais no mercado de trabalho, e
isto tambem pm·que:
-as polfticas sociais portuguesas se confrontam, actualmente, com a implementa9ao de uma medida (o Rcndimento Mfnimo Garantido) que exige um
considenivel acrescimo de intcrven9ao social qualificada, tanto quantitativa
quanto qualitativamentc;
- o nosso Instituto atravessa uma fase de reflexao sobre o actual Piano de Estudos;
-a inser9ao profissional dos reccm-licenciados em Servi9o Social deixou, nos
ultimos anos, de se fazer quase automaticamente e passou a apresentar Japsos de tempo que, embora de muito menor expressao do que aqueles que atingem outros licenciados da area clas ciencias sociais, merece ja alguma preocupa9ao por parte das Escolas.
Tentarei, pois, deixar aqui algumas consiclera96es que nos permitam cruzar estas
tres realidades.
Assistente Social, Mestre em Sociologia, docente no ISSSL, membro do CPIHTS-Centro Portugues de
em Hist6ria e Trabalho Social.
1
Comunicar·do apresentada em 28/2/97, por ocasiao da Abertura do Ano Lectivo 1996/97 do Instituto
Superior de Servi~o Social de Lisboa e da Entrega de Diplomas aos Licenciados de 199!196.
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1. Na sociedade actual, a ideologia liberal e o capitalismo monopolista, na sua
racionalidade egocentrica e individualista, de orientayao hegem6nica, conquistadora,
de sucesso a todo o custo, de competiyao sem limites, alastra a todos os niveis da vida
social e a sua 16gica de mercado conconencial pretende imp6r-se a tudo e a todos.
Contra esta 16gica de competiyao desenfreada, tentacular, se tern levantado, em todo
o mundo, algumas vozes e, entre elas, o Grupo de Lisboa. No seu trabalho Limites a
Competiyao (1994), o Grupo de Lisboa traya urn perfil dos maleficios da competiyao
excessiva e propoe algumas formas de a combater, atraves da clarificayao de objectivos a perseguir e dos meios a mobilizar para atingir esses mesmos objectivos.
0 perfil trayado e desolador, mas realista:
"- num contexto de liberalizayao e desregulamentayao do mercado, a mobilidade do capital financeiro e industrial, a nfvel mundial, esta a ultrapassar a
organizayao reguladora fundada no Estado-Nayao; [... ]
- a legislayao !aboral e os programas de bem-estar social sao enfraquecidos,
ou lentamente destrufdos, ao mesmo tempo que o desemprego massivo se
torna numa das principais quest5es sociais para os pr6ximos 15-20 anos, e
que a competitiviclade entre as empresas locais se anuncia como a melhor
via para a criayao de novos postos de trabalho;
a exclusao social, a intolerancia e a clesarticulayao entre regioes esui a
aumentar; [... ]
- o adiamento ou o cancelamento de legislayao sobre protecyao do ambiente
sao cada vez mais solicitados, para beneficio da competiyao." (Grupo de
Lisboa, 1994:20-21).
Todos sabemos como o Estado-Providencia e o contrato social tem sido a base
da moderna sociedade industrial e como constituiram um enquadramento favoravel
a aceitayao do capitalismo ao nfvel clas varias nayoes. Em Portugal, e tambem
sabido, o Estado-Providencia nunca chegou, verdadeiramente, a existir e, quanto ao
contrato social, assiste-se, neste momento, a um esforyo entre o Governo e os parceiros sociais no sentido de uma formalizayao mais abrangente. Habitualmente,
embora se verifiquem algumas cliferenyas entre paises que o acloptaram, e entre
regioes, o contrato social orienta-se por quatro preocupayoes fundamentais:

- 0 direito oo trabolho
• emprego duradouro
• pleno cmprego
• melhoria das condiyocs de trabalho (sal{trios, indemnizayoes, hod.rio
semanal, participayao dos trabalhadores)
• acordos colectivos e sobre tecnologia.
!nfi:'ITCII('c1o
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-A luta contra a pobreza
• garantia de urn rendimento minima
• outras formas de assistencia social para combate a pobreza e a cxclusao
social.
-A protecc;iio contra os riscos sociais
• seguran~a social e/ou outras medidas de seguros para protegcr os trabalhadores e as suas familias contra a doen~a, os acidentes, o desemprego,
a motte.
-A promoc;iio de igualdade de oportunidades
• despesas publicas na area da educa~ao, da forma~ao profissional, dos
transportes, da cultura e do lazer.
• medidas discriminat6rias positivas em favor de areas menos privilegiadas e de grupos e minorias sociais em elevado risco social. (Grupo de
Lisboa, 1994:65).
Vale a pena salientar como o atraso de Portugal na adop~ao de polfticas sociais
consequentes e significativas face as necessidades da popula~ao permite que, numa
altura em que todas as sociedades industrialmente avan~adas estao a virar, ou ja
viraram, em maior ou menor grau, a pagina da hist6ria do moderno contrato social
e do Estado-Providencia,/Portugal esteja ainda numa fase de implementa~ao de
algumas dessas medidas. E o caso, entre outros, do Rendimento Minima Garantido,
susceptivel, ate, de gerar algumas pcrplcxidades nos Assistentes Sociais, ao vcrem
temas tao tradicionais no ambito interno da profissao, como os ligados a questoes
estrategicas e tecnico-metodol6gicas de interven~ao, a objectivos de fortalecimento
de cidadania ou de inversao de traject6rias de exclusao, tornarem-se questoes publicas, debatidas e assumidas por polfticos e por outros profissionais. Veja-se o debate
actual sobre a pobreza e o caso da propria Ac~ao Social como uma polftica que
ganha visibilidade.
E necessaria saber gerir estas novas realidades e desenvolver sinergias que
levem a praticas mais consequentes e mobilizadoras das potencialidades de todos os
sujeitos nelas implicados. De resto, a questao das polfticas publicas para a area
assistencial e uma qucstao do maior interesse e que suscita controversia ha, por
exemplo, muitos que sao levados a classifica-la de assistencialismo, o que e, de
facto, uma visao altamente influenciada pelo pensamento liberal individualista,
como muito be m aponta Aldaiza Sposati ( 1996: 54), em lugar de a enquadrarem na
matriz dos direitos sociais e da luta pela cidadania.
Por outro lado, podemos estar certos de que o desemprego que atlige todos os
pafses em·opeus e, tambem, os pafses americanos e asiaticos e que e considerado
IIIICJWII('iio
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pelo Grupo de Lis boa (1994) e por muitos outros analistas, a grande questao social
para os pr6ximos 20 anos, nao deixan1, corn certeza, de continuar a afectar, tambem,
a popula~ao portuguesa, corn todas as consequencias nefastas que !he estao associadas. Ao nfvel interno do proprio Servi~o Social, o afastamento do mercado de trabalho por parte de muitos profissionais, em especial dos recem-licenciados, poden'l
levar a que a procura de emprego, a precaridade deste e o receio de o perder, a !uta
pela sobrevivencia, prevale~am sobre a afirma~ao etica do exercfcio profissional.
Torna-se cada vez mais evidente como sao globais os problemas que afligem as
neste fim de seculo e como terao de ser procuradas respostas, tambem
globais, capazes de os enfrentar. Teremos de caminhar no sentido de uma governa~ao global efectiva, atraves de mecanismos de coopera~ao mistos (em vez da governa~ao exclusivamente baseada em mecanismos de mercado), mecanismos fundados
na valoriza~ao de princfpios, regras c institui~oes- como os de liberdade, democracia, solidariedade, justi~a social, eficiencia e eficacia econ6micas.
Nao tenhamos duvidas de que aquilo que e pensado a nfvel global tern for~osa
mente de ser valido (sob risco de nao ser o caminho adequado) para as nossas
micro-dimens6es, tern de ser valido para agirmos localmente. E, assim, poderemos
pensar, com o Grupo de Lisboa, que existem alguns princfpios basicos que devem
inspirar e orientar a nossa actua~ao. Ou seja:
popula~oes

"os instrumentos que utilizamos devem ser cooperativos;
- a sociedade civil global deve ser apoiada, encorajada e responsabilizada;
- como corolario do princfpio anterior, as ac~oes, comportamentos e experiencias locais devem ser sistematicamente reconhecidas e apoiadas a nfvel
global;
-a diversidade cultural deve ser explicitamente validada e promovida" (Grupo
de Lisboa, 1994:205).
2. Neste contexto de articula~ao entre o micro e o macro-social, como se situa
o Servi~o Social e como perspectiva os seus caminhos e a forma~ao dos seus agentcs, ncstc final do seculo XX?
As profiss6es, como realidades hist6ricas, dificilmente apresentam rafzes de
sentido unico e, se bem que a sua institucionaliza~ao se possa atribuir, concretamente, a uma qualquer entidade ou grupo social, com raz6es estrategicas imediatas
mais ou menos evidentes, num dado contexto hist6rico, a sua genese tera de ser procurada no evoluir das sociedades, nos complexos dinamismos das rela~6es sociais,
no desenvolvimento das ideias, na emergencia das ideologias. Eneste quadro que
se podera entender a pertinencia da tese de Alcina Martins (1995) sobre a genese do
lnterrenrao Social. /3114. 1996
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Servi~o Social portugues, arrancando-o da exclusiva e tradicional raiz doutrinaria
ligada aIgreja Cat6lica, que lhe tem sido atribufda por variados autores e abrindo
um veio laicista e socialista na sua genese, ligado ao ideario republicano de assistencia publica e de solidarismo.
Este eixo nao estara, no entanto, tao temporalmente afastado da pratica e da cultura profissional do Servi~o Social portugues. Serao prova disso nao s6 o facto de
o corpo profissional aparentemente nao ter sido afectado de forma negativa pelas
convulsoes que, ao nfvel dos servi~os publicos c privados, atravessaram o perfodo
p6s 25 de Abril de 1974, mas tambem a experiencia sindical organizativa dos Assistentes Sociais nos anos que precederam 1974 (Ferreira, 1992), ao estabelecer la~os
de solidariedade coma !uta de outros trabalhaclorcs e ao promover um grancle movimento participativo nos debates internos da profissao, os quais congregaram, pela
primeira vez na hist6ria do Servi~o Social cm Portugal, o interesse e a participa~ao
massiva dos Assistentes Sociais de todo o Pafs. Estes sinais, de facto, parecem
apontar no scntido da presen~a de uma cultura solidaria, visfvcl nos anos 70, no seio
do Servi~o Social portugues.
Eque a cultura profissional nao se constr6i a partir das inten~oes e estrategias
dos instituidores formais da profissao, quaisquer que sejam essas entidades e os seus
contextos mas, antes de mais, a partir da vivencia dos seus agentes, quer entre si, na
cria~ao dos seus signos e ritos, qucr na sua inter-rela~ao com a sociedade global, no
conjunto dos sentidos, significaclos, imagens, representa~oes as mais diversas, que
outros e eles pr6prios atribucm as suas ac~oes, numa multiplicidade de dinamicas,
de valores e de concep~oes culturais presentes em cada um, enquanto sujeitos hist6ricos que sao.
Nesta constru~ao da cultura profissional tem tambem um papel estruturante as
Escolas, contribuindo, entre muitos outros aspectos, para o aparecimento do modelo
cultural ligado a associa~ao ou a dissocia~ao entre ciencia e profissao, tra~o que
constitui, tambem, indicador importantc do movimento interno das profissoes.

Como tem entao carninhado, cm Portugal, a forma~ao em Servi~o Social?

E sabido que nao ha qualquer tradi~ao de organiza~ao entre as Escolas de Servi~o

Social em Portugal e que os contactos entre elas sao pontuais, salvo no processo que antecedeu o reconhecimento do grau de Licenciatura e que congregou, ate
1989, todas as estruturas do Servi~o Social portugues, embora nao tenha havido um
protagonismo igual por parte de todas as Escolas do Pafs em todo esse processo.
E quanto aos cunfculos escolares?
Da mesma forma nao existe qualquer tradi~ao de entendimento formal entre
elas, nem Portugal tem obrigatoriedade legal de currfculo mfnimo.
lnteiWII\'!lo Social. 13114, /996
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No que respeita ao Instituo Superior de Servi~o Social de Lisboa e consicleranclo
o estuclo de Ernes to Pernancies de 1985 (Pernancies, 1985: 123-141 ), nestes 62 an os
que levamos de existencia, o cuniculo de forma~ao sofreu sete altera~oes significativas, ou seja, poclemos clizer que estamos na vigencia do 8. 0 Piano de Estuclos. Os
perfoclos de vigencia clestes Pianos de Estuclo tem siclo muito irregulares, acompanhanclo ou abrinclo caminho para a evolu~ao historica cla profissao, quer do ponto
de vista teorico-metoclologico, quer do ponto de vista do contexto social. 0 actual
Piano de Estudos, que atingini no proximo ano lectivo o seu decimo segundo ano
de vigencia e, se excluirmos o primeiro, que foi iniciado em 1935 e se conservou
ate 1956, o de maior permanencia. A seguir ha apenas o de 1960, que se conservou
onze anos. Todos os outros se conservaram entre um e oito anos.
Neste percurso, o perfil socio-economico e o universo cultural dos alunos (e,
pm·que nao clizer, tambem dos professores) tem sofriclo um empobrecimento; e
embora a ausencia de estudos mais antigos nao nos pennita fazer compara~5es fiaveis, e possfvel constatar, atraves cla observa~ao directa cla realidade historica e de
uma pesquisa de 1994 (Ferreira, 1994), que, por exemplo, 30% dos grupos domesticos de origem dos licenciados de 1990 sao provenientes cla categoria socio-profissional de operarios industriais e assalariados agrfcolas,· que 24% sao de trabalhadores independentes e agricultores e que apenas 9% provem de quadros intermedios,
tecnicos e ciellff[icos.
Ainda corn base no mesmo estudo, verificamos que 64% dos pais nao tem mais
do que a instru~ao primaria e que apenas 7% tem um grau de instru~;ao de nivel
superior, baixando este para 3% no caso das maes.
Alias, o empobrecimento socio-economico e cultural do conjunto da populagao
escolar, cujas causas se poderao ir buscar, entre outros factores, ademocratizagao
do ensino superior, e certamente comum a toda a Academia.
No caso do Servi~;o Social, este abaixamento do universo cultural dos alunos e,
pm·cm, concomitante aexigencia de maior qualifica~;ao intelectual e cultural derivada da propria necessidade de consolida~;ao academica, o que nao deixa de constituir urn a contradi~;ao, j<1 apontada por Paulo Netto ( 1996:11 0) considerando a realidade brasileira.
No que respeita arevisao do actual Piano de Estudos do ISSSL, abrem-se grandes eixos de debate, nomeadamente os contcudos teorico-metodologicos, a rela~ao
teoria-pratica e a investiga~ao e constru~ao do saber, todos de igual relevancia, pois
que constituem os pilares onde assenta a forma~ao em Servigo Social.
0 eixo que debatera as questi5es te6rico-metodol6gicas, no que ao proprio Servigo Social diz respeito e que tem preliminannente aver com o que Suely Gomes
lnterren\·ao Sociol. /3/N. IYY6
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Costa (1995: 60) chama de "campo te6rico de interesse profissional", e altamente
polemizador. A mesma autora identifica esse "campo te6rico de interesse profissional" com a protec~ao social, o que me parece poder conduzir a um grave estreitamento do Servi~o Social, na medida em que apenas se propoe "recuperar a materia
te6rica substantiva coma qual se construiu a profissao", csquecendo todos os avan~os de um seculo de actividade e de estudo. A polemica desenrolar-se-a tambem a
partir das contesta~oes a referencia usual na profissao da matriz marxista, que
remete para os quadros analfticos das rela~oes capitalistas de produ~;ao e do controlo social, que alguns consideram hoje inadequa~oes te6ricas, contesta~ocs que
Paulo Netto tao bem analisa no seu artigo "Transforma~oes societ<1rias e Scrvi~o
Social" (1996: 87 -132). Ha que estar, tambem, atento aos contributos significativos
que a recente literatura tem encaminhado (Robcrtis, 1994; Battini, 1995; Netto,
1996; Faleiros, 1996; Sposati, 1996; entre outros).
Porem, e segundo Pau1o Netto, estas crfticas nao se aprcsentam como anti-marxistas mas apenas dirigidas a ortodoxia, ou dogmatismo, e as lacunas. No primeiro
caso, a crftica vai no sentido de "amp liar", "abrir", "flexibilizar" a perspectiva te6rica, incorporando autores como Habermas ou Foucault e, no segundo caso, salientando objectos que os anos 80 nao contemplaram, tais como as questoes de genero,
de cultura, de minorias, etc.
Alias, os aspectos ideol6gicos repercutem fortemente na educa~ao em geral e na
forma~ao dos Assistcntes Sociais em particular e nao deverao ser, por isso mesmo,
deixados na penumbra.
Ora, na esteira de um esclarecido e corajoso texto sobre o estado de degrada~ao
a que chegou a Educa~ao cm Portugal, que Filomena M6nica publicou no "Caderno
Vida" do Semanario "Independente", no passado dia 14, Joao Carlos Espada, pronunciando-se a seu favor, da-nos conta, no jornal "Publico" do dia 17, dos fortfssimos movimentos de opiniao que, nos E.U., reclamam hoje que se ponha ten11o a
concep~ao nihilista que invadiu as escolas, a televisao e a cultura de massas, corroendo - e sao suas estas palavras - "os padroes e as referencias que scrvcm de
aliccrcc a civiliza~ao liberal".
Carreando argumentos a favor da sua tese, testemunha, tambem, a luta dos ultimos anos de Karl Popper contra a doutrina da "self-expression" (ideia de que a
essencia do liberalismo reside no elogio da "auto-expressao", da "expressao autentica" das inclina~oes individuais), doutrina que Karl Popper considerava totalmente
contraria ao liberalismo, ao racionalismo crftico e a modera~ao, afirmando que, "se
nao combatermos esse nihilismo nascente, voltaremos ao homem das cavernas,
comandado pelas emo~oes e pelos instintos, ignorante das tradi~oes e das normas
de conduta, cultivando o oculto eo misticismo, a deriva num mundo sem padroes."
illfOTell('dO
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Afirma ainda Joao Carlos Espada que essa !uta de Karl Popper tern sido continuada por academicos e intelectuais americanos de grande reputayao, como Lipset,
James Q.Wilson e Gertrude Himmelfarb. E termina o seu artigo indicando os objectivos da !uta desses grandes movimentos de opiniao, que se pronunciam:
- a favor do liberalismo tradicional
- e a favor da educayao liberal, da busca da exce!encia e da educayao do canicter.
Vem isto a prop6sito de fazer notar que, embora o ponto de partida analitico de
uma dada realidade possa ser comum a varias posiy5es ideol6gicas, as propostas de
acyao social e politica para a ultrapassar apresentam-se, normalmente, bastante diferentes e as inteny6es daqueles grandes movimentos de opiniao americanos, tao claramente expressas no citado diario portugues e que certamente nao colhem a concordancia da autora do texto que citei inicialmente, constitutem afinal um
testemunho exemplar da ideologia neo-liberal que vem alastrando na nossas sociedades ocidentais, nao sendo Portugal uma excepyao.
Tendo como matriz filos6fica o utilitarismo, de raiz inglesa, corn origem no
seculo XVIII e com Jeremias Bentham (nao e certamente por acaso que a politica
da Sr." Tatcher lhe era tao proxima, sendo-lhe ate atribufda a frase "nao ha sociedade, s6 indivfduos"), o liberalismo exalta o merito pessoal, o gosto do risco, o espfrito de competiyao. Tem uma forte componente psicol6gica e faz apelo, como se
viu, a uma educayao do caracter.
Vale a pena determo-nos aqui um pouco, soco!Tendo-nos de Orlando Lourenyo
(1992) e tendo tambem em vista as reflexoes que vimos fazendo sobre a formayao
em Serviyo Social.
Eque 0 apelo aeducayaO do caracter levanta 0 problema da existencia de diferentes propostas educativas consoante a perspectiva te6rica que se adopta, estando
a educa~Cio do caracter ligada a teoria da aprendizagem social e ao desenvolvimento moral que acentua a componente comportamental, isto e, acentua a questao
de interiorizar e "seguir normas e regras consideradas correctas pelos membros de
uma dada sociedade" (Lourenyo, 1992: 28), o que leva a um relativismo etico,
sendo impossfvel sustentar que urn determinado sistema etico seja moralmente mais
avanyado que outro. Desta forma, o nfvel moral de urn indivfduo acaba por reflectir os padroes morais que sao valorizados por determinada sociedade, e daf a importancia da influencia dos chamados nwdelos poderosos (como pais ou companheiros ... ) e de praticas educativas de socializayao, onde se nao da grande importancia
ao envolvimento activo do sujeito, mas, sim, a praticas de doutrinayao, fazendo do
sujeito urn po~o de virtudes.
lnlnwn(·!lo Social. 131/4, 1996
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A proposta liberal da educa~ao pelo canicter tende a avaliar o desenvolvimento
moral dos individuos pelo numero e frequencia de comportamentos, classificados
de imorais ou morais nas chamadas situa~oes de resistencia ou tenta~ao.
A esta concep~ao behaviorista de educa~ao do caracter contrapoem-se outras,
como a psicanalitica e a estrutural-construtivista, pr6ximas de escolas psicol6gicas
dinamicas, mais ligadas a ideologias que perspectivam a mudan~a social, sendo que
a corrente estrutural-construtivista defende que cada pessoa se transforma e se constr6i em interac~ao com o meio.
Esta perspectiva desenvolvimentista -que, encerrando uma proposta de desenvolvimento pessoal e social, encerra, consequentemente, uma proposta de desenvolvimento moral-, contrapoe a educa~ao do caracter, propria do liberalismo, a
educa~'Cio para a justifa. Aqui, a t6nica recai no raciocinio (e nao nos conteudos) e
na construqao de princfpios eticos (e nao na doutrina~ao) e defende que o desenvolvimento moral assenta na construqao de principios morais e de justi~a, que estao
muito alem das normas morais e sociais vigentes, contra as quais, por vezes, e
necessario lutar para defender a justi~cl. 0 principio da justi~a- e oportuno clarificar- "e um dos principios substantivos de moralidade, que estipula uma orienta~ao deontol6gica, ou seja, uma orienta~ao etica e moral em que o valor dos actos e
intrinseco a eles pr6prios e nao prove m das consequencias que dai resultam. 0 principio da justi~a estipula que se trate o outro como fim, nao como meio, ou entao que
se tratem as pessoas de modo igualitario". (Louren~o, 1992: 224 ).
A educa~ao para a justi~a proclwna, por isso, a nao neutralidade no estudo cientifico do desenvolvimento moral; entende a ac~ao moral como um todo que abarca
nao apenas a conduta mas tambcm a motiva~ao cognitiva interior; aceita alguns
principios eticos susceptfveis de ser aplicados a todas as pessoas em quaisquer circunstancias e a obriga~ao de lhes obedecer sempre; d~fende que a ac~ao s6 e moral
quando for subjectivamentc entendida como tal; admite a possibilidade da mesma
filosofia, ou estrutura moral, estar subjacente a respostas de conteudo moral muito
diferente e admite, tambem, a ideia de que os principios morais resultam mais da
actividade estruturante do sujeito do que da influencia directa do meio; e, por
ultimo, assume que a orienta~ao da ac~ao humana e pore para principios, tendo a
orienta~ao para a justiqa como princfpio moral basico e man tendo que a justi~a e o
aspecto mais estrutural do juizo ou raciocinio moral.
A educa~ao para a justi~a, nas suas vertentes cognitiva e social, considera
importante tanto a estimula~ao do raciocinio moral quanto a vivencia em comunidades justas, onde o sentido do eu, do outro e dos principios, sejam preocupa~oes
constantes.
Nao sendo possfvel nem apropriado fazer aqui outros desenvolvimentos desta
questao, acrescentarei apenas que as pesquisas que tem sido efectuadas, relaciolnrerrenriio Social, 13114, 1996
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nando o pensamento moral e a ac~ao moral, tern demonstrado grande consistencia
entre estes dois parametros, ou seja, que os sujeitos de raciocfnio moral mais elevado sao os que tendem a viver mais de acordo corn o que acham que deve ser feito,
o que parece vir dar razao aos te6ricos do estrutural-construtivismo, dos quais o
mais notavel e Kohlberg (Louren~o, 1992), que, desde os finais dos anos 60 tern
vindo a dedicar a esta problematica urn intenso labor.
Penso que fica, tambem, demonstrado como op~oes te6ricas ao nfvel da pedagogia e da interven~ao social se encontram tao intimamente relacionadas corn ideologias e objectivos sociais. Defendo, par isso, a integraqiio curricular da Psicologia do Desenvolvimento Moral1w fonnaqiio inicial dos Assistentes Sociais, com
objectivos niio apenas informativos mas tambem formativos e numa linha de educaqiio para a justi~·c1.
Deter-nos-emos, agora, urn pouco sobre o eixo que cobrira toda a problematica
em torno da relaqiio teoria-prdtica, e que devera polarizar alguns debates importantes, entre os quais o do "perfil profissional".
No que respeita ao perfil do Assistente Social, e interessante vermos o que
Vicente Faleiros ( 1995) avan~a ao afirmar que o perfil tecnico de vera dar lugar a
um perfil de negociador, de articulador de polfticas, de dinamizador de parcerias e
de solidariedades, profundamente implicado na rela~ao Estado/Sociedade, sem deixar de ser crftico c comprometido corn os direitos sociais:
"Esse perfil implica nao s6 um conhecimento te6rico dos paradigmas, de
suas limita~oes e de sua potencialidade explicativa relativa, mas tambem a aquisi~ao da seguinte forma~ao:
a) conhecimento das conjunturas, for~as, actores e sujeitos implicados na
ac~ao social, incluindo a rela~ao Estado/Sociedade;
b) capacidade de vincula~ao dos direitos sociais e da cidadania a vida quotidiana, sabendo, pois, enfrentar as pressoes por clientelismo, corporativismo, paternalismo;
c) capacidade de elabora~ao de estrategias de interven~ao social relati vas aos
direitos e ao atendimento de vftimas de viola~ao de direitos sociais, de fragiliza~ao de sua traject6ria individual e social;
d) capacidade de gestao das questoes sociais corn manejo dos fluxos modernos de indicadores, informa~ao, informatica, multimedia e redes de comunica~ao, num exercfcio crftico;
e) conhecimento das questoes sociais especfficas que se colocam na agenda da
sociedade, por exemplo, sida, drogas, gravidez na adolescencia, meninos de
rua, vftimas de violencia, planeamento familiar, renda mfnima; e
Intelren\·ao Social. /3/J.I. /9Y6
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j) capacidade de abordar as diferentes formas de pm·ceria na interven9ao social
e de desenvolver a participa9ao e a solidariedade." (Faleiros, 1995:24).

Uma outra dimensao do perfil do Assistente Social e o falso problema da dicotomia intelectual/tecnico. Esta visao dicot6mica de cariz positivista, e que faz uma
separa9ao quase absoluta entre aqueles que pensam e aqueles que executam, acredito ter sido ultrapassada no seio do Servi9o Social. A pnitica profissional do Assistente Social sempre exigiu uma forma9ao altamente qualificada, que !he permitisse
compreender os fen6menos sociais e os problemas que afectam os indivfduos, os
grupos e a sociedade em geral, por forma a gizar estrategias e modelos de interven9ao capazes de enfrentar esses problemas e isso nunca lhes causou (aos Assistentes
Sociais de uma maneira geral) qualquer desconforto quanto a desempenhos desenvolvidos em ac9ao directa, quer corn indivfduos ou pequenos grupos, quer em tra-balhos de terreno com comunidades.
Persiste, no entanto, na realidade portuguesa, a auto-denomina9ao dos Assistentes Sociais como tecnicos, em detrimento do uso do seu titulo profissional, o que
tem as suas rafzes s6cio-hist6ricas na luta por um estatuto no seio da Fun9ao Publica
em Portugal, no infcio da decada de 70, aquando da cria9ao das carreiras tecnicas,
numa altura em que a reivindica9ao do reconhecimento como tecnico era altamente
importante no seio da categoria, nomeadamente em termos salariais. Esta autodenomina9ao que, de certa maneira, tera contribuido para a const1·u9ao de uma
eventual representa9ao social dos J\ssistentes Sociais como tecnicos e, tambem,
para consolidar essa auto e hetero imagem, nao deixan'i, infelizmente, de perdurar
ainda por algum tempo.
Ainda no que respeita a questao de o perfil profissional e a sua pretensa articula9ao corn o mundo do trabalho de uma forma extremamente forte, e um debate
bastante delicado. Se e certo que uma rela9ao positiva com o mercado de trabalho
e condi9a0 para uma inser9a0 profissional rapida e nao traumatizante para OS recem-licenciados, nao e menos verdade que se podera correr o risco de a forma9ao se
ligar directa e exclusivamente as necessidades empfricas daquele, sempre pontuais,
transit6rias, imediatistas, com todos os inconvenientes que isso acarretaria se se deixasse de equacionar, globalmente, a problematica da forma9ao.
Aqui se colocarao tambem os aspectos ligados ao que actualmente em Portugal se
vem chamando de especializa9ao mas que, em minha opiniao, apenas configura uma
forma9ao atomizada, inconsequente, altamente redutora e descaracterizante da profissao. A necessidade de forma9ao direccionada a alguns problemas especfficos da nossa
realidade social nao pode ser ignorada mas deve ser adquirida atraves dos espa9os
lntcrl'enrao Social, 13114, 1996
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pedag6gicos dos semimirios tematicos e de cadeiras de op~ao, devendo todos eles
apresentar formas organizativas de grande flexibilidade, consolidando-se tambem a
grande responsabilidade das Escolas na forma~ao permanente, a exemplo da nossa
experiencia institucional. 0 mesmo parece ser defendido por Paulo Netto (1996).
Os sinais do munclo do trabalho nao podem ser as unicas fontes de alimenta~ao
das questoes da forma~ao. A resposta directa sera sempre uma resposta fundamentalmente tecnico-instrumental e o que e necessario e ser-se capaz de arquitectar respostas alternativas e de estabelecer prioridades, muito embora tambem se deva ser
possuidor de grande eficiencia e eficacia operativa.
Quanto ao ultimo eixo que nomeamos, o da investiga~ao e constru~ao do saber,
o da pesquisa em Servi~o Social, alem de atravessar, de forma clara, todos os debates, a sua inser~ao no currfculo tern permitido:
- constituir-se como insH1ncia pedag6gica de grande alcance;
- valorizar as aptidoes intelectuais;
criar oportunidades privilegiadas de integra~ao de experiencias praticas e
conhecimentos te6ricos;
- despertar formas criativas de pensar a realidade e de encontrar caminhos
alternativos e cliferentes estrategias para a interven~ao
- formular objectos e objectivos inovadores;
- contribuir para a constru~ao de novos conhecimentos e novas respostas ...
P01·em, se a inser~ao cla investiga~ao na forma~ao inicial dos Assistentes Sociais
parece ser uma questao completarnente pacffica (Ferreira, 1993), ja os aspectos
organizativos e a abertura ou fechamento do Servi~o Social a diferentes metodologias de investiga~ao requerem um profundo debate. Embora a investiga~ao em Servi~o Social aponte para uma rnaior frequencia no recurso a metodologias qualitativas, isso nao podera ser entendido como uma forma de confinar a investiga~ao ern
Servi~o Social a tal ou tal metodologia, ou mesmo a balizar a amplitude dos objectos da investiga~ao.
De qualquer modo e salvaguardando estes cuidados, parecc ser de incentivar e
desenvolver a colabora~ao entre investigadores (mesmo em forma~ao) e profissionais e entre a Escola e as entidades empregadoras. Este aspecto, algo deficitario na
pratica dos seminarios de Investiga~ao em Scrvi~o Social, nao tem facilitado a constru~ao de uma cultura de associa~ao entre ciencia e profissao, nem "a adop~ao, por
parte do profissional, de uma postura investigativa", de que nos fala Alcina Martins
( 1997) no seu trabalho mais recente, apontando-a como uma das condi~oes para o
desenvolvimento da investiga~ao em Servi~o Social.
lnterrell('ilo Social. /311-1. 1996
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3. A ultima questao que me propus abordar diz respeito
Assistentes Sociais no mercado de trabalho.
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Com base no estudo ja referido (Ferreira, 1994), podemos dizer que, um ano
depois da Licenciatura, em 1991, 90.6% dos Assistentes Sociais se encontravam
empregados e 5.7% estavam na situa~ao de desemprego involuntario, devido este,
no entanto, em 2.8% dos casos, a uma atitude selectiva, e, nas restantes situa~oes, a
interioridade dos locais de residencia.
A localiza~ao dos empregos era bastante dispersa, abrangendo 17 concelhos em
7 distritos do continente, sendo os mais significativos Lisboa, com 24.7% e Setubal,
com 10.4%.
No que respeita ao tempo de ingresso no mercado de trabalho, verificou-se que
a maioria (60.4%) aguardou apenas de 1 a 5 meses, 16.7% aguardaram de 6 a 9
meses e s6 8.3% aguardaram de 9 a 11 mescs.
A precaridade do trabalho era uma realidadc evidente, visto que apenas 27%
apresentavam um vfnculo sem termo certo e 70.8r/o tinham trabalho precario, sendo
que, destes, 56.2% com termo certo ou tarcfciro c 14.6% em presta~ao de servi~os.
As entidades empregadoras foram, na sua maioria, as IPSS, com 41.7% (sendo
12.5% Miseric6rdias) e a Fun~ao Publica com 37.4% (Ministerio do Emprego e
Seguran~a Social, actual Ministerio da Solidariedade e Seguran~a Social, 24.8%;
Ministerio da Saude, 6.3%; Ministerio da Justi~a, 4.2%; e Ministerio da Educa~ao,
2.1% ). As Autarquias apareciam com 6.3cYo dos postos de trabalho iniciais.
E como se apresentan1, actualmente, o mercado de trabalho, para integrar os
Licenciados que hoje recebem os seus diplomas?
Nao por ser optimista, mas interpretando os sinais dos tempos, parece-me que a
tendencia do mercado de trabalho dos Assistentes Sociais e expansionista. Corroborando esta leitura, ainda recentemente, neste mesmo local, o Adjunto do Ministro da Solidariedade e Seguran~a Social informava a abertura, em breve, de um
grande numero de postos de trabalho no seu Ministerio.
Finalmente, e concluindo:
Numa realidade social que se apresenta globalmente orientada por uma l6gica
de mercado conconencial e que tende a excluir, cada vez mais, maior numero de
pessoas, a promoqao do desenvolvimento humano e social e inadiavel e urgente.
Neste quadro, o mercado de trabalho do Serviqo Social tendera a expandir-se,
mas exigira profissionais altamente comprometidos com a justi~a e com os direitos
humanos e sociais, pelo que os Assistentes Sociais devem obter uma formaqao que
coloque a educaf·O.o para a justiqa ea aquisiqao da dimensao etica da profissao ao
mesmo nfvel dos aspectos te6rico-metodol6gicos e instrumental-operativos.
hlfeJWII('<IO
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