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INTRODU~AO

"A zlnica coisa de que podemos ter a certeza ede que o mundo que vai nascer
do actual rearranjo dos va/ores, das c-ren9as, das estruturas sociais e econ6micas,
dos conceitos e sistenws politicos, 1w realidade das diversas perspectivas, sera diferente de tudo aquilo que actua/mente imaginamos". 2

E neste cemirio, e enquanto profissionais inseridos no campo das ciencias
sociais que urge questionarmo-nos sobre o que realmente esta a acontecer. Ao faze-lo, nao podemos assumir uma atitude passiva de fim de seculo, mas sim usar o
nosso corpus de saber especffico 3 onde se inserem problematicas, teorias, conceitos, que apontam linhas de fundo para a nova ordem s6cio-econ6mica, e os instrumentos que nos possibilitarao uma tomada de posi~ao. Esta constata~ao aliada apaixao pela defesa dos direitos humanos e da cidadania orientaram um trabalho mais
vasto de investiga9ao sobre o Servi~o Social e Cidadania na transi~ao P6s-Moderna,
tendo como objectivo responder aquestao se como futuros Assistentes Sociais seremos capazes de dar uma resposta colaborante na sua constru9ao e efectiva~ao.
1
Premio de Merito Honorato Rosa -ISSS, 1996 baseado em trabalho final de lnvestiga~ao em Serviqo
Social apresentado no ano lectivo 1994/95.
2 Peter F. Druckcr, Sociedade p6s-capita!ista, Lis boa, Difusao Cultural, 1993, p. l 0
1
Cf., Pirrc Bourdieu, 0 Poder Simb6/ico, Difel, 1989.

lnteJ-renrlin Sncia/, 13/N, 1996

272

M." Irene Carvalho, Rosa Silva, M." do Rosario Vicente e S6nia Garcia

0 artigo agora apresentado e uma sumula da investiga9ao e encontra-se dividido
em tres partes. A primeira analisa os conceitos de cidadania, modernidade e pos-modernidade, prosseguindo corn uma abordagem da cidadania enquanto projecto
da modernidade e pos-modernidade, nas suas vertentes, cfvica, social, cultural e
ecologica. A segunda situa o servi9o social na modernidade, propondo urn modelo
de actua9ao promotor de cidadania enquadrado na pos-modernidade, corn as suas
componentes: cultura profissional, capital cultural e ideologico e autonomia. A terceira parte diz respeito ao resultado do confronto empirico do modelo elaborado
corn a realidade social dos Assistentes Sociais, ou seja e a descri9ao da cultura profissional, do capital cultural e ideologico e autonomia dos profissionais de Servi9o
Social socios da A.P.S.S. (Associa9ao de Profissionais de Servi9o Social) que trabalham na area Metropolitana de Lisboa, tendo como referencia o modelo elaborado.

1 - CIDADANIA, MODERNIDADE E POS MODERNIDADE
A abordagem da cidadania na modernidade e pos-modernidade exige, antes de
mais, uma precisao conceptual. Modernidade entende-se enquanto paradigma
socio-cultural emergente entre os seculos XVI a XVIII, que se institucionaliza nos
finais do sec. XVIII, principios do sec. XIX, a par corn o desenvolvimento do capitalismo nos paises centrais. Este projecto societario, radicalmente diferente do anterior (antiguidade/idade media) encontra a sua explica9ao e especificidade nao na
logica de produ9ao capitalista, mas numa revolu9ao socio-cultural mais ampla
iniciada corn o Renascimento/Humanismo e corn a ascensao do mercantilismo
(sec. XVI, XVII) que lan9ou as bases da economia capitalista mundial (integrada
por rela96es comerciais e industriais (bem como de uma nova reflexividade onde a
certeza da lei divina foi substituida pela certeza da razao e da observa9ao empirica).
A modernidade marca a passagem de regimes absolutistas para o Estado-na9ao e
Estado democratico; de uma economia rural, para urn capitalismo individual e liberal, de uma racionalidade divina para uma outra positivista. A modernidade consubstancia-se no positivismo e iluminismo, concretizando-se e desenvolvendo-se no
capitalismo e industrialismo.
Para Giddens a modernidade assenta em quatro dimensoes institucionais: capitalismo, industrialismo, vigilancia e poder militar. 0 capitalismo diz respeito a
acumula9ao de capital no contexto de mercados concorrenciais de trabalho e bens.
0 industrialismo significa a transforma9ao da natureza, ou seja, desenvolvimento
do ambiente produzido. A vigilancia refere-se ao controle da informa9ao e supervilnterrenr<lo Social. 13/14, 1996
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sao social enquanto que o poder militar se caracteriza pelo controle dos meios de
violencia no contexto da industrializa~ao da guerra.
Boaventura de Sousa Santos define a modernidade enquanto projecto socio-cultural, caracterizado pelo desiquilibrio entre duas dimensoes deste conceito: um
excesso de regula~ao e um deficite de emancipa~ao. A cada dimensao cmTesponde
um principio: do Estado, do mercado e da comunidade no pilar da regula~ao; e por
tres racionalidades: estetico-expressiva da arte e literatura, moral-pratica da etica e
do direito e cognitivo-instrumental da ciencia e da tecnica (orientar a vida pratica
dos cidadaos). Tanto as dimensoes como os respectivos principios, sofrem cruzamentos. «A racionalidade estetico-expressiva articula-se privilegiadamente corn o
principio da comunidade, por·que e nela que se condensam as ideias de identidade e
de comunhao (... ) A racionalidade moral-pnitica liga-se preferencialmente ao principio do Estado, (pois a este( compete definir e fazer cumprir um mfnimo etico para
o que e dotado do monop6lio da produ~ao e da distribui~ao do direito (... ) a racionalidade cognitivo-instrumental tern uma cmTespondencia especifica corn o princfpio do mercado, nao s6 pm·que nele se condensam as ideias da individualidade e da
concotTencia ( ... ) como tambem pm·que ja no seculo XVIII sao visfveis os sinais da
conversao da ciencia numa for~a produtiva» 4. 0 desiquilfbrio apontado caracteriza-se pela tendencia determinadora de cada pilar, quer seja o determinismo de Estado,
de mercado ou de comunidade; no caso do pilar da emancipa~ao, a esteticiza~ao, a
juridifica~ao ou a cientificiza~ao da realidade social.
Para Touraine a modernidade define-se «precisamente [por esta] separa~ao crescente entre o mundo objectivo, criado pela razao de acordo corn as leis da natureza
e o mundo da subjectividade, que e, antes de mais, o do individualismo ou, mais
precisamente, ode um apelo aliberdade pessoal? A modernidade destruiu o mundo
sagrado, simultaneamente natural e divino, transparente a razao e obra de cria~ao.
Nao o substituiu pelo mundo da razao e da seculariza~ao, remetendo os fins ultimos
para um mundo que o homem nao seria capaz de alcan~ar, mas impos a separa~ao
entre um sujeito que desceu do ceu sobre a terra, humanizado, eo mundo dos objectos, manipulados pelas tecnicas. Substituiu a unidade de um mundo criado pela vontade divina, pela Razao ou pela Hist6ria, pela dualidade da racionaliza~ao e da subjectiva~ao. [Modernidade deve ser redefinida] «como a rela~ao, carregada de
tensoes, entre a razao e o sujeito, a racionaliza~ao e a subjectiva~ao, o esp1rito do
Renascimento e o da Reforma, a ciencia e a liberdade.» 5

~ Boaventura de Sousa Santos, Pe/a Miio de A/ice, 0 Social eo Polftico na P6s-Modemidade, Ed. Afrontamento, 3." ed. 1994, p. 7.
5
A1ain Touraine, Crftica da Modemidade, Lisboa, lnstituto Piaget, 1994, p. 13.
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Eo que se entende por P6s-Modernidade? Este termo suscita alguma polemica
por parte dos cientistas sociais. Ha autores que defendem que vivemos actualmente
numa sociedade p6s-moderna, como e o caso de Lyotard. Enquanto outros sao de
opiniao de que nao se esgotaram ainda todas as dimens5es da modernidade, como
por exemplo Habermas e Boaventura Sousa Santos. No nosso estudo privilegiamos
o autor portugucs, que considera que a p6s-moclernidade nao e o tenno mais adequaclo para indicar a supera~ao do paradigma cultural da modernidade, nem mesmo
o perfil do novo paracligma que se avizinha, e que nas sociedades centrais se pode
ja vislumbrar. «Mas, afalta de melhor, e um nome autentico na sua inadequa~ao.» 6
Para o autor a p6s-modernidade deve serum momento inquietante ou de oposi~ao, que rompa com as caracterfsticas reguladoras da modernidade que se vislumbram actualmente. Uma p6s-modernidade de cmancipa~ao que ve novamente o
princfpio da comunidacle a ocupar a sua ccntralidacle na vicla social. Ou seja, uma
p6s-moderniclade de ideologia nao individualista, mas holfstica; de uma moral nao
linear, mas dial6gica (on de novos valorcs sao cxperimentados e assumidos numa
rela~ao de dialogo intersubjectivo ); uma p6s-modernidade de valores p6s-materialistas, de dignidade e autonomia do indivfcluo, de integridade das condi~5es ffsicas
cla vida, igualdade e participa~ao, e fonnas de organiza~ao social pacfficas e solidarias. Sobressai a reflexividade constitutiva c total que se op5e a visao fragmentada, compartimentada da realidade social (qucr seja no tocante ao discurso cientffico, quer seja no do senso comum). Esta rcflcxividade sera a mais valia, a for~a de
domfnio da sociedade p6s-moderna. No cntanto, nesta epoca torna-se mais visfvel
a territorializa~ao e reparticulariza~ao das praticas sociais, precisamente como
necessidade de recuperar uma identidadc, solidariedade perdidas; entretanto, abafadas pela solidariedade mecanica e pclos cxccssos do capitalismo: consumismo, narcisismo, hedonismo, passividade ...
Renascem as comunidades locais, ncccssarias nao s6 ao novo equilfbrio polftico,
devido ao velho modelo do Estado-na~ao, que sucumbe aos transnacionalismos e
regionalismos politicos e econ6micos (cvapora-se a posi~ao central do Ocidente),
como tambem aos grupos que vccm as suas lcgitimidades amea~adas. Mas o Estado
subsiste, ja nao enquanto protector, cntidacle central, mas enquanto uma organiza~ao ao !ado de tantas outras. As suas cstruturas institucionais descentralizam-se, e
as necessiclades serao respondiclas numa divisao entre este e as entidades privaclas.
Da globaliza~ao societaria e planetaria irrompe com nova for~a e pertinencia o localismo eo regionalismo. A ciencia p6s-moderna, demarca-se por um novo corte epistemol6gico. Reconhece que e uma entre tantas outras formas de conhecer a reali-

' Boaventura de Sousa Santos, op.cit., p. 70.
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dade, que e um conhecimento ret6rico e nao in temporal, de cariz etico e que embora
sendo horizontal porque permeavel a outros conhecimentos, nao despreza o senso
comum, ultrapassa-o.
E por Cidadania? Marshal! no seu livro Citizenship and Social Class, foi o primeiro autor a teorizar a questao da cidadania. Ainda hoje a sua teoria constitui um
marco importante, para aqueles que a querem estudar. 0 autor explica a natureza da
cidadania na Inglaterra do p6s-guerra, tendo esta surgido no moderno Estado-nat;ao
e no contexto da evolut;ao hist6rica cla sociedade capitalista. A sua caracterizat;ao
assenta na relat;ao entre cidadania e classe social. Cidadania e consiclerada como um
status adstrito acondit;ao de pleno membro de uma comunidade. 0 indivfduo que
possui o referido status goza de igualdade no que concerne aos direitos e deveres
que lhes estao associados. Cidadania eo desenvolvimento dos direitos cfvicos, polfticos e sociais. 7
Por sua vez Bryan Turner aborda a cidadania atraves dos movimentos sociais.
0 desenvolvimento hist6rico dos direitos de cidadania resultaria dos movimentos
sociais. «Turner( ... ) diz que houve quatro "ondas" (... ) no desenvolvimento da
cidadania moderna: a primeira teve como consequencia a remot;ao da propriedade
da definit;ao de cidadao; a segunda removeu o sexo; a terceira onda redefiniu a
importancia dos lat;os et<1rios e familiares para os clireitos de cidadania; e uma
quarta onda (... ) alarga a cidadania atribuindo direitos a natureza e ao meio
ambiente.» 8
Touraine foca a cidadania atraves da abordagem polftico-democrritica. A qual
consiste na conscicncia de pertent;a a uma socieclade polftiea, e na vontade de participar na vida democrritica. «Ser cidadao, e sentir-se rcsponsavel pelo bom funcionamento das instituit;5es que respeitam os direitos do homem e permitem urna
representat;ao das ideias e dos interesses.» 9
Finalmente consideramos a cidadania um processo dinamico pela obtent;ao de
oportunidades de participat;ao, pelo exercfcio, ampliat;ao e reestruturat;ao dos direitos classicos de cidadania (cfvicos, polfticos, sociais); e pela criat;ao de novos direitos (ambientais, regionais, culturais, ... ). Percepcionamo-la, neste prisma, como
nova cidadania, por resultar do conjunto constitufdo pela cidadania classica e pela
cidadania colectiva (novos direitos, oportunidade de participat;ao e ressurgimento
do colectivo ).

7
J. M. Barbalet, A Cidadania, Lisboa, Edi~ao Estampa, 1989, p. 18.
s J. M. Barbalet. op. cif.. p. I56.
9
Alain Touraine, op. cit., pp. 391-92.
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1.2- POR UMA NOVA CIDADANIA
A p6s-modernidade e uma epoca de transiyao, constatando-se uma viragem de
superayao das dimensoes institucionais dos prindpios da modernidade: estado, mercado, comunidade, racionalidade. Neste quadro de analise, entendemos a cidadania
p6s-moderna enquanto processo emancipat6rio do excesso de regulayao do paradigma s6cio-cultural da epoca moderna.
A !uta por uma nova cidadania comeya a delinear-se nos anos 60, quando se
verifica a falencia do modelo social e polftico do Estado-providencia, e o surgimento do movimento estudantil e operario. Segundo Touraine 10 a crise de Maio de
1968, em Franya, marca nao o triunfo ou o renascimento do movimento operario,
mas antes a sua extinyao. 0 que renascia era a centralidade dos conflitos, a importancia clas imagens, e a construyao dinamica dos actores sociais, estilhayando as
visoes consensualistas e as teses da despolitizayao ou da desideologizayao clas socieclacles.
A cidadania p6s-moderna que subescrevemos e pois, emancipat6ria. Nao e apenas politica, mas tambem pessoal, social e cultural, sendo alcanyada nao s6 atraves
das lutas, dos NMS (novos movimentos sociais), mas tambem pela «16gica da cidadania».11 Significa que uma vez conquistados os direitos dvicos surgiram a seu
tempo outros tipos de direitos de cicladania, ou seja, consubstanciados os direitos
cfvicos e polfticos, a 16gica do funcionamento institucional da democracia permitiu
o surgimento de outros clireitos como os sociais, econ6micos, ambientais.
Preconiza uma nova concepyilo de direitos humanos, ja nao resignacla com a
mera promulgayao, mas cada vcz mais atenta «as pniticas quotidianas em que se
satisfazem efectivamente as necessiclacles basicas, nao s6 as necessidades materiais,
mas tambem as afectivas e expressivas; aquelas cuja satisfayao nos confere um sentido e urn lugar no mundo, num mundo de cicladaos.» 12 Esta nova cicladania inclui,
para alem dos direitos classicos, novos clireitos que Boaventura designa de terceira
gerayao- direitos culturais (a paz, o anti-racismo, o ambiente, o patrim6nio); estes
sao direitos mais expressivos e simb6licos que se materializam numa nova qualidade de vicla.

10
Touraine citado por Joao Freire, Sociologia do Traballw- Uma introdurclo, Porto, Edi96es Afrontamento, 1993, p. 322.
11
Juan Mozzicafredo, «Ciclaclania e Estado Proviclencia», in AA VV, aetas doll Congresso Portuguf!s de
Sociologia, Vol. 11 Lisboa Eel. Framentos e Associa9ao Portuguesa de Socio1ogia, 1992, p. 674.
12
Boaventura Sousa Santos, Os Direitos Hwrwnos rw Pr5s-Modernidade. Coimbra, Oficina do C.E.S,
11. 10, Junho 1989, p. 13.
0
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Ao nfvel da jurisdi<;ao, a nova cidadania defende formas politico-jurfdicas que
incentivem a autonomia, combatam a dependencia burocnitica, personalizem as
competencias inter-pesssoais e colectivas; para al6n de as personalizar, torna-se
tambem necessaria localiza-las. A nova legalidade nao pode portanto, ser abstracto-homogenea, ela deve estar atenta as novas formas de exclusao social baseadas no
saber, sexo, ra<;a, qualidade de vida e no consumo. Uma nova legalidade exige tambem urn novo modelo democratico e de Estado. Exige assim, uma nova democracia
contraria a representativa, ou seja, oposta a disUincia, diferencia<;ao entre representantes e representados, e a redu<;ao da participa<;ao politica ao mero exercicio do
voto. Urge a constru<;ao de uma democracia participativa, que dcpenda de uma nova
consciencia politica, concretizavel no nfvel de informa<;ao, de crfticidade e participa<;ao de cada cidadao. Assim, esbo<;am-se no sector publico novas estruturas institucionais, descentralizadas, menos hierarquicas e burocratizadas, mais permeaveis
a participa<;ao dos indivfduos. Neste ambito, os NMS - Novos Movimentos
Sociais- sao o exemplo da !uta por uma democracia participativa. Visam nao s6 a
criac;ao de novos direitos, mas tambem a expansao dos ja proclamados (ex.: movimento ecologista, pacirista, de minorias etnicas, etc.).
A nova cidaclania sera resultado da politiza<;ao da pratica social, dos NMS, de
novas estruturas institucionais e democniticas; de novas racionalidades que revalorizam o principio da comunidade e que colocam a descoberto o canicter heterogeneo cla sociedacle. Cidadania hoje, implica p6r a descoberto o hiato existente entre
promulgac;ao e cfectiva<;ao dos direitos ja consquistados. Esta e uma clarifica<;ao
que possui uma vertente de superac;ao, ou seja, que torne possfvel o ultrapassar
desta situa<;ao pela consciencia crftica e participa~ao activa dos indivfduos. A nova
cidadania «tanto se constitui na obriga<;ao politica vertical entre os cidadaos e o
Estado, como na obriga<;ao politica horizontal entre cidadaos.» 13

2- SERVI(::O SOCIAL: UMA "INVEN(::AO" DA MODERNIDADE
0 perfodo entre o scculo XVI eo final do seculo XIX e chamado por Hobsbwm 14
a era das revolu<;i5es, Revolu<;ao Francesa (politica) e Revolu<;ao Industrial (cientffico-tecnica). Este tambem chamado perfodo do Capitalismo Liberal, 15 caracteriza-

11
Boaventura Sousa Santos. op. cit., p. 239.
" Ernesto Fernandes, <<Os Direitos Humanos e Praticas Sociais- Uma leitura s6cio-hist6rica>>. Rel'isto
do Serl'i('O Social. numero especial, Abril 1995, pp. 17-23.
L' Boaventura Sousa Santos. op. cit.. p. 73.
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-se por uma serie de alteray5es e transforma9oes que se operam em todos os domfnios da sociedade. A Revolu9ao Francesa (1789) e o modelo das revolu9oes burguesas (Inglaterra e E.U.A.), atraves das quais se consolidajurfdicamente, o Estado
liberal burgucs com as suas institui9oes jurfdicas, polfticas, culturais e
sociais (direitos cfvicos). A neutralidade do Estado eo requerimento mais evidente
da nova ordem polftica. A fun9ao do Estado limita-se aformula9ao "Laisser Faire,
Laisser Passer", e a sua missao e a de preservar a ordem, proteger a propriedade, a
vida, a integridade ffsica e moral dos cidadaos. Estas ideias constituem o pilar do
Estado liberal burgues, reduzindo-o a mera fun9ao de polfcia.
Por outro !ado, a Revolu9ao cientffico-tecnica constitui o factor mais importante
na acelera9ao da mudan9a hist6rica, uma vez que as tranforma9oes tecnicas irao
incidir directamente nos principais factores econ6micos: trabalho, produ9ao e relay5es entre os meios e a for9a de trabalho. Produz-se uma clara divisao entre os que
possuem os meios de produ9ao - burgucsia c os que detem a for9a de trabalho
- openirios. A Revolu9ao Francesa e Industrial sao geradoras de transformay5es
aceleradas em todos os domfnios da vida c das relayoes sociais, gerando uma serie
de desigualdades e de desiquflibrios sociais, aos quais foi chamado a questao social
ou proletaria. As sociedades centradas na ordcm da caridade «sao confrontadas com
uma muta9ao de valores (... ) (que perconizam uma nova ordem) da justi9a baseada
na virtude laica da beneficencia como divisa da fraternidade para substituir acaridade» 16 • Enesta conjuntura que surge o Scrvi9o Social, como forma de dar resposta
as contradiy5es do modo de produ9ao capitalista (questao social). Aquando da sua
emergencia tem subjacente estes dois modelos: o da caridade, de influencia religiosa; eo da justiya, de influencia libcral-filantr6pica.
No ultimo quartel do seculo XIX, no perfodo do capitalismo organizado, a questao social agudiza-se, com a gera9ao de maiores dcsigualdades. Os trabalhadores
cram cada vez mais pobres e os capitalistas cada vez mais ricos e monopolistas. Surgem entao varios tipos de respostas que pretendem fazer face a questao social.
0 movimento operario !uta por uma sociedade mais igualitaria, por um maior protagonismo dos trabalhadores na vicla publica. Estes associam-se em mutualidades,
cooperativas e sindicatos. No final do seculo os trabalhadores dividiam-se entre
uma sociedade mais justa
igualdade - ou uma sociedade mais livrc - liberclacle. Deste dilema emergiu uma nova ideologia - a social democracia - cuja
base eram as reformas sociais dentro da sociedade burguesa-liberal, visando a igualdacle de oportunidades. A Igreja por sua vez toma tambem posiyao perante a questao social, coma encfclica Rerum Novarum, onde denuncia a pobreza dos trabalha-

16

Ernesto Fernancles, op. cit., p. 18.
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dores, defendendo a interven<;:ao do Estado, por forma a criar medidas que protegessem os trabalhadores.
E nesta conjuntura da modernidade que o Servi<;:o Social emerge como profissao. Eram necessarios trabalhadores especializados para dar resposta aos problemas
dos operarios e das suas famflias. Sao entao criadas as primeiras escolas de Servi<;:o
Social. Este contexto marcou o sentido e orienta<;:ao do Servi<;:o Social, baseando-se
mais nos princfpios da Doutrina Social da Igreja (caridade ), do que nu m posicionamento crftico, face a realidade social. Neste primeiro momento do desenvolvimento
do Servi<;:o Social privilcgiava-se mais a voca<;:ao, as qualidades pessoais e a disposi<;:ao para servir. Com a crescente afirma<;:ao do Servi<;:o Social na sociedade, tornou-se necessario acrescentar as habilidades morais e pessoais, a forma<;:ao tecnica
e cientffica para o aclequaclo exercfcio da pratica profissional.
Com o Estado de Bem Estar da-se um passo em frente no sentido da profissionaliza<;:ao do Servi9o Social; este deixa de ser perspectivado como uma actividade
organizada com o intuito de bem fazer, passando a ser uma forma de actua<;:ao social
requerida pela sociedade no quadro das polfticas sociais. 0 Servi<;:o Social deixa de
encarar os problcmas a um nfvel individual, onde a actua<;:ao que se perspectivava
nao fa alem da famflia (situa<;:ao familiar do indivfduo em causa), para intervir tanto
a nfvel micro como macro.
0 final dos anos 60 ---no perfodo do Capitalismo desorganizado 17 - e marcado
por tensoes sociais e novos conflitos. A nfvel da profissao esta decada marca o infcio da busca de uma nova legitimidade para o Servi<;:o Social. 0 movimento de
reconceptualiza<;:ao emerge, de facto, com as teorias neomarxistas que influenciaram este perfodo. A dimensao polftica da pratica profissional ganha um novo entendimento: nao se limita apenas aos organismos estatais, adquirindo uma dimensao
universal e inerente a sua actua<;:ao, de forma a ser mais consciente e crftica. Esta
no<;:ao potencializa uma visao mais ampla do ser humano enquanto cidadao inserido
na sociedade. De real<;:ar que na sua vertente mais radical (America Latina) o movimento de reconceptualiza<;:ao defendia a desinstitucionaliza<;:ao do Servi<;:o Social,
sendo este legitimado apenas pela populw;:ao-objecto de interven<;:ao. Deste modo,
se no seu aparecimento o Servi<;:o Social foi legitimado pela classe burguesa e posteriormente pelo Estado, no movimento de reconceptualiza<;:ao e legitimado pela
popula<;:ao. Hoje em dia a legitima<;:ao continua a ser uma questao pertinente, que
nao se coloca apenas ao Servi<;:o Social, mas tambem a outras profissoes inseridas
nas ciencias sociais; ou seja, conseguir o equilibrio entre a legitimidade que !he

17

Boaventura Sousa Santos. op. cit., p. 79.
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advem do ambito institucional e dos que sao alvo da sua

actua~ao,

e uma meta a

alcan~ar.

Embora o Servi~o Social apresente ainda hoje uma pesada heran~a hist6rica de
"assistencialismo/humanismo e de pragmatismo!imediatista" 18 , torna-se urgente
reequaciom1-lo nos pianos te6rico-metodol6gico, tecnico, relacional e cultural, para
que possa, face acomplexidade da sociedade p6s-moderna que se vislumbra, ter o
seu lugar ao !ado das outras profiss5es do ambito das ciencias sociais, enquanto tecnico especializado para a interven~ao social. 0 Servi~o Social define-se hoje como
uma pnitica social, isto e, desenrola-se na sociedade e produz efeitos sociais, corn
uma competencia especialista ou tecnica, de onde lhe advem uma autonomia de criterios e simultaneamente uma responsabilidade social.

2.1 - ACTUA(.:AO DO ASSISTENTE SOCIAL PROMOTORA DE CIDADANIA
Inegavelmente Servi~o Social/Cidadania constituem-se enquanto rela~ao historicamente legitimada, onde a institucionaliza~ao/profissionaliza~ao do Servi~o
Social acompanha o processo de expansao cla cidadania - de direitos cfvicos e
polfticos para direitos sociais.
Neste final de seculo e de novo a hist6ria, com a complexidade do momento de
transi~ao onde nos situamos, que obriga a um reposicionarnento desta rela~ao, no
Servi~o Social. De facto, a par da consensual proclama~ao dos direitos de cidadania, sobressai corn agudeza o deficit de efectiva~ao dos mesrnos; e urna nova consciencia c Jutas sociais pelos direitos ja conquistados e por novos direitos. Esta conflitualidade/ambiguidade - proclama~ao/efectiva~ao - revela-se, tambem no
quotidiano dos assistentes sociais.
Assim, a actua~ao profissional que defendemos e tambem ela emancipadora, a
semelhan~a da p6s-modernidade e cidadania descritas. Esta actua~ao nao constitui
a cidadania, mas pode contribuir para a efectiva~ao da mesma; ou seja, e uma actua\ao de posicionamento crftico face aos excessos da modernidade, que possui, como
diz Weisshaupt 19 um objecto da pratica, «constitufdo pelas falhas de institucionaliza~ao das rela~5es sociais»; e um objecto institucional;
« aquilo sobre o qual

1
~ Maria Augusta Ncgrciros, As Representa(.·6es Sociais cla Profissclo de SoTi('O Social, Lisboa. Instituto
Superior de Servi~o SociaL 1995, p. 87.
19
Weissaupt. Jean R., As Fwzr6es Sr!cio-Institucionuis do Serri('O Social. S. Paulo, 1985, p. 70.
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poden1 reivindicar o monop6lio da legitimidade profissional», este ultimo cm·acterizado pelo estabelecimento da cidadania efectiva da popula~ao.
Actua~ao entendemo-la pois, enquanto actua~ao profissional, ou seja, conjunto
de interven~oes levadas a cabo pelo assistente social que se traduzem no exercfcio
de competencias e atribui~oes de ambito institucional; o que nao exclui igualmente
novos campos de actua~ao para o servi~o social (nomeadamente enquanto profissao
independente ). Na sociedade portuguesa a actua~ao profissional enquadra-se primordialmente a nfvel institucional, o que faz do Servi~o Social uma profissao tecnico-assalariada. De facto, a ac~ao profissional devido ao seu caracter institucional
e maioritariamente de pres ta~ao de servi ~o s, move-se na complexidade e na contraditoriedade. «E neste espa~o complexo e contradit6rio que se move a ac~ao profissional. Evidentemente o assistente social (como qualquer outro profissional), no
contexto institucional, nao goza de absoluta autonomia na defini~ao da forma e dos
rumos que ira imprimir ao seu trabalho. 0 assistente social, quando nao esta em
postos de mando, e aliado, na maioria das vezes, das decisoes tecnicas e polfticas
que repercutem directamente na sua actividade. No entanto, ha, sem duvida, uma
relativa margem de manobra que pode e deve ser utilizada no seu trabalho, corn
competencia tecnica e objectivos. Assim como o Estado e as in s titui ~oes nao sao
homogeneas e monolfticas, a pratica do servi~o social tambem nao e linear e impermeavel as co n tradi ~oes que operam no seu interior, criando condi ~oes objectivas
para tentativas de mudan~as criativas e politicamente comprometidas corn os interesses [dos cidadaos] » 20
Inser~ao institucional nao constiui pois, factor negativo para uma actua~ao promotora de cidadania. Se relacionarmos a afirma~ao de Raquel Raichelis corn a analise que Alain Touraine 21 fa z .da «sociedade programada» da p6s-modernidade,
depressa nos aperceberemos, que a nossa posi~ao de - assistentes sociais - na
nova divisao de classes, enquanto profissao tecnico-assalariada, nao e em nada desfavoravel a traject6ria da cidadania. A questao reside em "merecermos" e preservarmos tal estatuto.
Antevendo uma sociedade onde o lugar na estrutura social e o acesso aos lugares de domfnio se fazein atraves do uso de novos meios de poder, o conhecimento
ea informa~ao , o autor coloca a dualidade entre classes dominantes e classes dominadas. No grupo dos dominantes encontram-se os tecnocratas (decisao polftica),
burocratas (grandes organi za~oes publicas e privadas), e os racionalizadores (passam para a execu~ao tecnica a racionalidade societaria). No grupo oposto, os domi-

20

21

Raquel Raichelis, Legiti111idade Popular e Poder Pt.iblico, S. Paulo, Cortez Edit ora, pp. 155-156.
Joao Freire, op. cit. , pp. 331-332.
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nados, sao formados pelos dirigidos em geral, os empregados administrativos e os
operadores dos sistemas tecnicos de pura execu~ao. Para alem da estratifica~ao de
classe referida (grupo dos dominantes e dos dominados), ha tambem lugar para os
"independentes" (especialistas e peritos altamente qualificados ), e para os nucleos
de resistencia as classes dominantes. Estes nucleos «aliam um nfvel suficiente de
recursos de conhecimento e informa~ao, geral e especializado, a determinadas condi~oes de socializa~ao da actividade, de constru~ao de identidades psicologicas e
simbolicas de elabora~ao de estrategias colectivas. E o caso das profissoes cientffico-tecnicas assalariadas, dos estudantes do ensino superior, dos investigadores
e tccnicos dos laboratorios, gabinetes de estudo e outras "fabricas de conhecimento"» 22 ; e e aqui que nos situamos.
Ficou explfcito que numa sociedade pos-moderna ou «programada» como lhe
chama Touraine, a cidadania efectiva da popula~ao esta ligada, ou passa pela qualifica~ao dos interventores sociais e portanto tambem dos assistcntcs sociais. A qualifica~ao e um conjunto complexo de saber-fazer, de competencias, que podem ser
adquiridas tanto pela experiencia como pela forma~ao, ou melhor ainda, por estes
dois vectores indiscutivelmente associados. Por outro lado, a qualifica~ao diz tambem respeito aos relacionamentos sociais; dcvendo a sua abordagem ser nao so tecnica, mas tambem socio-polftica.
Na verdacle, Boavcntura Sousa Santos afirma verificar-se, no dualismo educa~ao-trabalho, um certo retorno ao «gencralismo enquanto fonna~ao nao profissional para um desempenho pluriprofissionalizaclo.» 23
«Face as incertezas do mercado de trabalho e a volatilidade das forma~oes profissionais que ele reclama, considera-se que e cada vez mais importante fornecer aos
estudantes uma forma~ao cultural solida e ampla, quadros teoricos e analfticos
gcrais, uma visao global do mundo e das suas transforma~oes de modo a desenvolver neles o espfrito critico, a criatividade, a disponibilidade para a inova~ao, a ambi~ao pessoal, a atitude positiva perante o trabalho arduo e em equipa, e a capacidade
de negocia~ao que os preparem para enfrentar com exito as exigencias cada vez
mais sofisticadas do processo produtivo.» 24
0 assistente social so podera, na sua actua~ao, promover a cidadania se ele proprio tiver um posicionamento de actor social, se ele proprio fOr cidadao. Ele e cida··
clao enquanto sujeito fortemente infonnado sobre questoes politicas, da actualidade
e tecnicas; que faz uso da sua criticidade e que participa na conduta da vida social.

22
2
'
21

Joao Freire, op. cit. p. 333.
Boaventura Sousa Santos, op. cit., p. 172.
Ibidem.
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Como cidadao e-lhe "exigida" uma eficacia politica e tecnica que se desdobra no
nivel de informa\;iio e na possibilidade de se exprimir de modo adequado e tambem
de influenciar. E assim que a cidadania experenciada enquanto sujeito social,
repassa para a sua pratica social e para os sujeitos-alvo do seu agir profissional.
Assim, destacam-se como dimensoes determinantes de uma actua\;iio promotora
de cidadania, nao s6 a autonomia profissional, mas tambem a cultura profissional e
o capital cultural-ideol6gico.
a)- Cultura Profissional

Rclativamente acultura profissional consideramo-la enquanto conjunto de valores, normas e representa\;6es que orientam a sua interven\;iiO, sendo constitufda
pelos padroes cognitivo-cientfficos e deonto16gicos. 0 primeiro e composto pelos
conhecimentos te6ricos e capacidades tecnicas c o segundo pelos prindpios eticos
orientadores da sua intervenyao ou seja, os padroes morais, de valores e normas da
profissao.
Em termos de padrao cognitivo-cientifico csta cultura profissional consubstancia-se numa s61ida forma9ao academica de base que, segundo Iamamoto deve ter
«... solido suporte te6rico-metodol6gico ... uma prepara9ao no campo da investiga\;iio .. e uma expcriencia pratica consistente e c!ivcrsificada ... » cs. Consideramos que
a mudan\;a curricular a que foi sujeito o curso de Servi9o social (passagem a licenciatura - ano lectivo 1989/90) constituiu um passo em frente no sentido de proporcionar esta forma\;iio academica de base s61ida. Eigualmente importante a formayao ao longo da vida (ac\;6es de forma\;iiO, cursos de p6s-grac!uayao, mestrados,
forma96es noutras areas, etc), traduzindo-se num aumento de conhecimento e na
utilizayao deste por forma a desenvolver uma interven\;iiO mais eficaz; um conhecimento aprofundado c alargado que constitua uma significativa fonte de poder.
Consideramos ainda como elemento importantc a antiguidade profissional, nao
porque os anos de exercicio da profissao, s6 por si, possam constituir elemento de
qualificayao do agir profissional, mas uma antiguidade (com maior ou men or
numero de an os de exercicio. da profissao) que permita ao profissional "experimentar-se" a si mesmo na actua9ao, relativamente ao corolario dos seus conhecimentos
e valores profissionais; aprendenclo com os erros e sucessos; corrigindo clesvios c
alterando traject6rias a essa intencionalidacle que esta na busca do seu projecto profissional. Isto e, uma antiguiclacle que s6 produz saber se estiver embuicla cluma
~ 5 Marilcla Villela Iamamoto, l?enomr:fio e Conserl'adorismo no Sen·i('O Social - Ens<1 io., Crfticos.
S. Paulo, Cortez Eclitora, 1991. p. 164.
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retlexividade constante da pnltica. Estes profissionais devem ter subjacente que a
rela~ao entre teoria e pnitica cotTesponde a uma associa~ao entre ambas, possibilitando-lhes exprimirem-se de modo adequado e tecnico na actua~ao, aumentando a
sua capacidade de intluencia face aos outros profissionais e asociedade em geral.
Por outro lado e urgente conceber uma cultura profissional em que exista uma pluraliclacle de papeis profissionais, isto e, o Servi~o Social nao se restringe actualmente apenas a um papel (interven~ao); ele acompanha o percurso clas profissoes no
ambito clas ciencias sociais, poclenclo optar-se pela pesquisa, forma~ao, etc ...
Quanto aconcep~ao do grau de autonomia o profissional deve concebe-la como
resultaclo de competencias especificas. Se ele e actor, a autonomia nao e resultado
de algo exterior ao profissional, depende do uso que ele faz dos "se us saberes". Nao
existe sobrecletermina~ao cla Institui~ao ou da socieclacle. Na sua actua~ao o profissional analisa os problemas sociais tendo subjacente a estes as teorias sociais. Estas
constituirao um suporte tecnico e te6rico para a interven~ao. 0 assistente social
pocle reformular e construir ainda a teoria explicativa dos problemas sociais a partir da sua actua~ao. A rela~ao que se estabelece entre problemas sociais e teorias
sociais permite aclquirir s61ida prepara~ao te6rica e metoclol6gica, possibilitando a
capacidade de construir e manusear conhecimentos operat6rios e de enfrentar com
destreza, flcxibilidade, criatividade e competencia uma diversidade de solicita~oes
profissionais.
No que respeita aos padroes deontol6gicos inerentes a cultura profissional, o
assistente social cleve exprimir as preocupa~ocs deontol6gicas que aliem a qualidade te6rica acapacidadc tccnica e a responsabiliclade social. 0 profissional cleve
estar consciente que a sua actua~ao tcm inerente uma responsabiliclacle para com a
socieclade. A sua ac~ao e socialmente responsavel pelo desenvolvimento/clireccionamento da vida dos sujeitos-objecto do seu agir profissional.
E exigido ao profissional que atribua a si proprio e nao a outros o principal
encargo de construir/definir o seu exercfcio profissional. A profissao e encarada nao
como trabalho condi~ao de vida, mas como trabalho realiza~ao, com t6nica na qualidade de vida e na realiza~ao pessoal
b)- Capital Cultural-Ideo16gico

Capital cultural-ideol6gico define-se enquanto posicionamento de actor social,
consubstanciado nos valores societais, pessoais e nos bens culturais adquiridos.
Consideramo-lo composto pela participa~ao social e politica e pelo sistema de valores pessoais e societais, consumos culturais cultivaclos e contextos de opiniao.
A participa~ao social caracteriza-se pela perten~a a associa~oes (culturais, despm·tivas, religiosa, politicas, etc ... ), e pelo seu envolvimento nestas. A participa~ao
lntcn·enrtlo Social, 1311-1, 1996
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polftica diz respeito ao uso que faz do direito de voto e pela pertenc;a a movimentos, partidos ou 6rgaos polfticos. Em suma, estes sao instrumentos por excelencia
no exercfcio da cidadania.
0 sistema de valores engloba os pessoais e os societais. Os pessoais incluem as
identidades (formas de pensar e conceber a vida) e as orientac;oes pessoais. Quais
sao os grupos e contextos com os quais os actores sociais se identificam, aos quais
sentem pertencer? As referencias identitarias polarizam-se habitualmente em referencias micro e macro. Embora as referencias culturais actuais sejam complexas,
consideramos que o ideal-tipo de profissional devera na sua matriz valorativa orientar-se para identidades (formas de pensar e conceber a vida) que realcem os lac;os
sociais colectivos, ou seja, identidades mais globalizantes. Devera ainda "fugir" ao
excesso de narcisismo e materialismo (orientac;oes pessoais autocentradas) que
tanto caracterizam a modernidade, optando por orientac;oes pessoais mais s6cio-centradas (conviviais e activistas). Como diz Touraine «os que consomem a sociedade em vez de a produzir e transformar sao submetidos aos que dirigem a economia, polftica e informac;ao. A linguagem das propagandas e das publicidades tende
a ocultar constantemente este conflito central e a impor a ideia de que a organizac;ao da sociedade responde a "ncccssidades", quando eesta organizac;ao que constr6i necessidadcs que nao sao artificiais, ecerto, mas que estao conformes aos interesses do poder» 26 .
Em relac;ao aos valores societais sao constituidos pela concepc;ao de democracia, pelo posicionamento dos individuos face as instituic;oes e pelos valores em relac;ao ao progresso e civilizac;ao. Embora a democracia seja uma "velha conquista"
das sociedades ocidentais, constata-se actualmente uma exigencia de revitalizac;ao
da mesma, ou seja, prcconiza-se uma maior participac;ao dos cidadaos na vida polftica, deixando a dcmocracia de ser apenas representativa (mero uso do voto), para
ser tambem participativa. Esta consiste «na igualdade de todos os cidadaos na determinac;ao dos assuntos publicos, concretizando-se na participac;ao de cidadaos diferentes em condic;oes de igualdade na eleic;ao dos representantes das instituic;oes
polfticas». 27 A participac;ao dos cidadaos subjacente ao modelo democratico-participativo poder-sc-ia definir como o direito e o clever que tem todos os cidadaos,
tanto a nfvel individual como colcctivo, de tomar parte de forma directa e activa nos
processos de tomada de decisao que afectam o desenvolvimento do bem-estar
social. Isto destrona um posicionamcnto derrotista, paralelo ou de descredito total

26

Alain Touraine, Crftica da Modemidade. Lisboa, Instituto Piaget, 1994. p. 277.
Anna Abella, «La participacion ciuclaclana: un camino a meclio recorrer>> in Re1•ista del trabail social,
R.T.S,.ll. 0 134, Juny 1994, pp. 29-30.
'
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do individuo face as institui96s em geral; posicionando-se de forma construtiva/activista. No que concerne ao Estado defende uma simbiose entre Estado interventor/iniciativas da sociedade.
Destinguem-se assim, diversos niveis de participa9ao: A informa9ao e um instrumento que possibilita a igualdade de oportunidades para os cidadaos de concederem tudo aquilo a que tem direito; a liberdade para poderem tomar decisoes (uma
maior informa9ao permite tomar melhor as decisoes) eo primeiro e principal instrumento que facilita aos cidadaos exercer os seus direitos e ter acesso ao conjunto
de recursos e actividades; a Consulta: o individuo tem a possibilidade de lhe ser
solicitada opiniao ea Decisao/Ac9ao: o indivfduo, activa e directamente, gere e participa na avalia9ao e no controlo de tomada de decisoes. Relativamente aos valores
civilizacionais defendidos destacam-se os p6s-materialistas, os unicos capazes de
promover a cidadania emancipat6ria que assumimos.
No contexto cla actua9ao promotora de cicladania, assume tambem importancia
o interesse pela aquisi9ao de informa9ao geral e especifica (tecnica) ea frequencia
de eventos culturais, ou seja, consumos culturais cultivados. Numa sociedade p6s-moderna, em que a nova fonte de poder residin\ no saber, e perceptive! a importancia da dimensao que temos vinclo a clelinear, o capital cultural-ideol6gico.
c)- Autonomi({ Projissional

Autonomia segundo Philippe Bernoux 2s ccntenclicla enquanto liberclade relativa
dos profissionais dentro da institui9ao. Consideramo-la dividida em autonomia
administrativa e especialista ou tecnica. A autonomia aclministrativa diz respeito a
posi9ao hien\rquica que o profissional ocupa na organiza9ao, assim como aos recursos e meios postos asua clisposi9ao.
A autonomia especialista ou tecnica refere-se ao conhecimento, ao saber tecnico
e ao saber especializado. E composta pela competencia profissional, intencionalidade da ac9ao e comunica9ao. Ao nfvel da competcncia profissional consicleramos
importantes o conhecimento e a experiencia para a resolu9ao de problemas; a capacidade de negocia9ao com os outros profissionais e com a organiza9ao; a capacidacle de elaborar estrategias e de construir c definir o scu objccto de intervenyi'io, enquadrando-o no contexto da socicdade global e das politicas sociais sectonms.
A comunica9ao refere-se acapacidadc de gerir e de utilizar os canais de comunicayao existentes; de aceder a toda a informa9ao existente na organiza9ao e de

Philipc Bernoux, La Sociologic des Organizations, Paris Seuil, 1985.
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transmitir as suas ideias de uma forma clara e assertiva. S6 dando um significado a
sua actua~ao, gerindo o risco e as potencialidades, isto e, conferindo-lhe uma intencionalidade, e que o profissional poden1 recusar as atitudes assistencialistas, assumindo-se um interventor social qualificado.
3- "ACTUA(:AO PROMOTORA DE CIDADANIA" DOS SOCIOS DA
A.P.S.S. QUE TRABALHAM NA AREA METROPOLITANA DE LISBOA
Face ao ideal tipo de actua~ao promotora de cidadania e nosso objectivo descrever a cultura profissional, o capital cultural e ideol6gico e autonomia profissional dos Assistentes Sociais pertencentes a base de sondagem utilizada: Listagcm
dos profissionais s6cios da A.P.S.S. que trabalham na area metropolitana de Lisboa.
A estrategia metodol6gica insere-se num estudo nao experimental descritivo. A um
universo de 288 unidadcs foi aplicado a formula estatfstica de estimativa para popula~oes finitas, rcsultando uma amostra de 137 unidades, as quais foram selecionadas aliat6riamcnte.O instrumento de pesquisa eleito foi o inquerito. No final conseguiram-se realizar 74 inqueritos a profissionais de idades c sectores de actua~ao
diversos. As idadcs variam desde os 28 anos ate aos 64 anos, no entanto importa
referir que a media de idades era de 43 anos. Isto e a maioria ja tinha uma vasta
experiencia profissional. Os profissionais inquiridos trabalham predominantemente
em IPSS/ Associar;ocs/lgreja- 21 (28% ), Hospitais/Centros de Saude- I8 (24% ),
organism os do cstado (Departamentos da Seguran~a social) I4 (19% ), autarquias
14 (19% ), emprcsas 5(7%) c institui~oes de ensino e forma~ao I(1%) e outros com
I(I%). Nao foram considcradas hip6teses pclo facto de todas as varaveis do modelo
serem importantcs c influircm na promo~ao da cidadania, nao importa saber quem
promove mais a cidadania mas tao s6 aproximar o modelo da realidade, de modo a
descrever a cultura profissional, o capital cultual e ideol6gico e autonomia profissional.
CULTURA PROFISSIONAL
Em rela~ao as varfaveis que compoem os padroes cognitivos e deontol6gicos
inerentes a cultura profissional dos inquiridos foi constatado 0 seguinte: quanto a
forma~ao ao longo da vida, verifica-se que relativamente a frequencia de ac~oes de
forma~ao, a maioria 71 (96%) dos inquiridos responde que habitualmente participa
em ac~oes de forma~ao, somente 3( 4%) responderam que nao. Em rela~ao ao
lmen·enrrlo Social, 13114, 1996
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numero de ac~5es de forma~ao frequentadas nos ultimos dois anos, 50 inquiridos
responderam afirmativamente. Destes, 31 (42%) frequentaram nos Ultimos dois
anos 1-3 ac~5es de forma~ao; 16 (22%) frequentaram 4-7 ac~5es de forma~ao;
3( 4%) frequentaram 8-10 ac~5es de forma~ao. Existe ainda urn numero significativo de nao respostas, 24 (32%) profissionais; o que resultan1 ta1vez do facto da pergunta exigir, por vezes, consulta de documenta~ao. A dura~ao das ac~5es de forma~ao, e prodominantemente de curta dura~ao, 1-3 dias para 54 (73%) dos
inquiridos e 4-7 dias para 11 (15% ), sendo irre1evante o numero de profissionais que
frequenta ac~5es de forma~ao de longa dura~ao 4(5%) de 1 mesa 6 meses e 5(7%)
nao responderam. Este facto e ta1vez revelador de uma forma~ao ao longo da vida
pouco consistente, uma vez que a informa~ao recebida neste perfodo de tempo nao
poden1 ser muito profunda.
Os temas das ac~5es de forma~ao sao diversos, estando em primeiro lugar, a
toxicodependencia, a exclusao social, polftica social entre outros. Associando os
temas a dura~ao das ac~5es de forma~ao talvez possamos questionarmo-nos, se a
forma~ao ao longo da vida destes profissionais nao sera marcada mais por infonna~ao generalista; nao se verificando tendencias de aprofundamento e escolha de
tcmas mais especfficos. A tendencia que se vcrifica na actual gestao das organiza<;;5es, de aposta numa polftica de recursos humanos, onde a forma~ao continua dos
quadros tecnicos e uma op~ao, nao se encontra ainda fortemente implantada nas
organiza~5es de interven~ao social.
Sistematizar a informa~ao recebida, ap6s as ac~5cs de forma~ao, e indicador do
nfvel de aquisi~ao e reflexao do conhccimcnto adquiriclo; implicando a comunica~ao escrita e a sua divulga<;;ao, tambcm atravcs dos canais formais cla organiza<;;iio.
Os profissionais estao conscientes da importi\ncia destes aspectos, por isso quando
questionaclos se tem por habito, no cspa~o institucional, sistematizar a informa~ao
recebicla nas ac~5es de forma~ao, 51 (69%) afirmam faze-lo e 21 (28%) responde m
negativamente. Quanto atransmissao da informa~ao sistematizada, 54 (73%) inquiriclos afirmam realiza-lo e 18 (24clc.) referem que nao, 2(3%) nao responderam.
Quando questionaclos sobre quem tcm a iniciativa da sistematiza~ao da informa~ao
recebicla nas ac~5es de forma~ao 36 (49%) referiram faze-lo por sua propria iniciativa, 18 (249'o) nao responde m, 12 ( 16%) pelos superiorcs hierarquicos e 8(1 0%)
pelos colegas. Quanto a transmitirem a informa~ao recebida nas ac~5es de forma~ao, verifica-se que 54 (73o/c) dos inquiridos respondem afirmativamente e 20
(27%) que nao. Embora esta informa~ao seja maioritariamcntc transmiticla oralmente (40% das respostas) e informalmentc (21% das respostas). Somente 15o/c das
respostas obtidas indicam transmitir a infonna~ao por escrito. Apesar dos profissionais consiclerarem sistematizar a informa~ao, nao o fazem de facto, uma vez que
este processo s6 c alcan~ado quando e escrito e veiculado institucionalmcntc.
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Relativamente a outra forma9ao superior, 20 (27 %) profissionais referem possuir outra forma9ao superior. 50 (68 %) nao possuem outra forma9ao superior e
4(5 %) nao respondem. A situa9ao da maioria dos assistentes sociais inquiridos contrasta novamente com a tendencia da sociedade actual, que torna comum a obtenyao de outros graus academicos para alem da licenciatura, nomeadamente a p6s-gradua9ao e mestrados. Os 20 profissionais que dizem ter outra forma9ao superior
superior, esta e na sua maioria relativa a outra Licenciatura 14 (19%).
No que diz respeito a antiguidade profissional - 21 (28%) - iniciaram a sua
actividade entre 1980-84, 17 (23 %) iniciaram entre 1970-74, 12 (17 % ) iniciaram
entre 1975-1979, 8 (10%) iniciam entre 1990-95,7 (10%) iniciaram entre 1985-89,
6 (8%) iniciaram entre 1965-69, e 3 (4%) iniciaram em 1960-64. Para 67 (91 %) dos
inquiridos a antiguidade profissional e um factor determinante para aumentar a
capacidade de reflexao crftica e sistematiza9ao da sua pnitica. Somente 4 (5 %) dos
profissionais responderam que a antiguidade e um factor para ascender na categoria profissional. Da correla9ao estabelecida entre a concep9ao de antiguidade profissional e Institui96es onde trabalham os profissionais inquiridos, constata-se que
a Institui9ao nao in fl ui na concep~ao de antiguidade profissional. A concep9ao de
antiguidade enquanto modo de aumentar a capacidade de reflexao crftica e sistematizayao da sua pn1tica adquire maior importancia, do que ascender na categoria profissional ou adquirir prestfgio profissional e institucional.
No que concerne a rela9ao entre teoria e pratica a maioria, 68 (92%) inquiridos,
concebe a re l a~ao entre ambas. Somente 3 (4%) dao primazia a pratica e 3 (4%)
referem que a teoria comanda as op96es da pn1tica. Perante a questao quais as referencias te6ricas em que se baseia, 34 (46%) inquiridos nao souberam responder a
pergunta, 30 (41 %) nao responderam e s6 10 (14%) inquiridos souberam responder.
Dos profissionais que nao souberam responder inclufam-se indica96es incorrectas
de modelos te6ricos, respostas que nao se referiam aquestao, indica96es de nomes
de artigos. Os autores mencionados na questao relativa as referencias te6ricas subjacentes a interven9ao do profissional, os autores de Servi9o Social constitufram
44% das respostas, 19% das respostas indicaram autores de Psicologia e 5% das respastas referiram autores de Sociologia. Embora estas percentagens nao tenham
muito significado, pois ao se identificar os autores verificamos que a maioria nao
eram actuais, leva-nos a sup6r uma falta de suporte te6rico actualizado o que podeni
impossibilitar a adequa9ao da interven9ao a"nova" explica9ao dos fen6menos sociais;
p01·que se estes nao sao homeostaticos tambem o nao sao as teorias sociais.
Quanto aos papeis profissionais concebfveis a maioria das respostas (45 %) concebe o Servi9o Social como interven9ao-investiga9ao; 18% como profissao liberal;
como interven9ao 17%; como investiga9ao 13% das respostas. Em termos de concepyao, os profissionais concebem uma pluralidade de papeis profissionais.
lmen•ellf <iO Social, /3/ /4, 1996
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Em rela9ao ao modo como concebe as rela96es entre problemas sociais e teorias
sociais, 52 (78%) dos inquiridos afirmam que as teorias constituem instrumentos de
reformula9ao da interven9ao social, 8( !I%) responderam que os problemas sociais
nao se compadecem com teorias e 8( 11%) que as teorias sociais permitem clarificar
os problemas sociais.
Em rela9ao a concep9ao do grau de autonomia, 47% das respostas evidenciam
o grau de autonomia como condi9ao e resultado de competencias especfficas; o grau
de autonomia econsiderado resultado do ambito institucional em 31% das respostas e I0% indicam que a autonomia eresultado do poder hierarquico. A opiniao dos
profissionais quanto a concep9ao do grau de autonomia encontra-se dividida em
dois campos, uma que sublinha que esta e"conquista" do saber-fazer dos profissionais e outra que considera ser concedida pelas institui96es e pelos superiores hierarquicos
Quanto as prcocupa96es dcontol6gicas para 32 (43%) dos inquiridos a sua principal preocupa9a0 deonto!6gica em rela9a0 a profissao ea!iar a informa9a0 te6rica
a capacidade de realiza9ao pratica, 15 (20%) referem como preocupa9ao deontol6gica pcnsar nos problemas dos seus clientes c resolve-los rapidamentc, 12 (16%)
consideram a resolu9ao dos problemas sociais em fun9ao da sua responsabilidade
social o mais pcrtinente deontologicamentc, e 12 (16%) apontam como principal
preocupa9ao deonto16gica aumentar os conhecimentos em fun9ao da responsabilidade social. Quanto ao grupo que refere scr sua preocupa9ao deontol6gica aliar a
teoria a pratica, poderemos apontar como possfvel explica9ao que a simbiose teoria-pnitica e algo nao conseguido na actua9ao dos profissionais; ou seja, afirmam
que a teoria deve ser aliada a pratica, mas csta alian9a nao e conseguida. Os que
referem preocupar-se com a resolu9ao rapida dos problemas dos seus clientes, aproximar-se-ao de uma visao imediatista da actua9ao profissional. Se aliarmos a terceira e quarta preocupa96es referidas temos ainda um nl1mero consideravel de profissionais- 113 (24- 32%) que se enquadra no que consideramos sera defini9ao
actual de servi9o social em furwao da responsabilidade social.
Da correla9ao estabelecida entre as teorias sociais/problemas sociais e as principais preocupa96es deontol6gicas dos inquiridos refor9a a caracterfstica que temos
vindo a constatar, o facto de atribuirem importancia a simbiose teoria-pratica, nao a
conscguindo operacionalizar. 58 inquiridos concebcm as teorias sociais como instrumcnto de reformula9ao da interven9ao social, destes, 29 tern como principal preocupa9ao deontoJ6gica relativamente a profissao 0 aJiar a informa9a0 te6rica a
capacidade de realiza9ao pratica; 9 optam deontologicamente por pensar nos problemas dos clientes e resolve-Ios rapidamente; I0 optam deontologicamente por
resolver os problemas sociais em fun9ao da sua responsabilidade social e 9 optam
por aumentar os conhecimentos te6ricos em fun9ao da sua responsabilidacle social.
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Os problemas sociais nao se compadecem com teorias sociais para 8 dos inquiridos;
destes, 4 tem como principal preocupa~ao deontol6gica pensar nos problemas dos
seus clientes e resolve-los rapidamente.
Relativamente aidentifica~ao com a profissao, temos a escolha do curso de servi~o social, como l.a op~ao para 47 (64%) dos profissionais. No en tanto 26 (35%)
inquiridos responderam que o curso servi~o social nao foi a sua primeira preferencia. Das razoes para a escolha de um curso a que tem mais importancia e a realiza~ao pessoal atraves do trabalho para 63% das respostas; adquirir conhecimento e
prepara~ao para uma interven~ao mais informada na vida social com 49% das respostas; adquirir conhecimento, completar a forma~ao e desenvolver as potencialidades pessoais com 45 % das respostas. Os valorcs obtidos estao de acordo com as
dinamicas sociais e os valores relativos ao trabalho das sociedades actuais, ou seja,
a passagem do trabalho condi~ao de vida, para o trabalho instrumento e realiza~ao
pessoal., "com t6nica na qualidade de vida e na realiza~ao pessoal na esfera privada".29
A quem se atribui o principal encargo de construir/definir os papeis profissionais, a maioria dos profissionais afirma ser da sua responsabilidade o encargo de
construir e definir os papeis profissionais, 65 (88% ).
Em suma, em rela~ao adimensao Cultura profissional dos inquiridos salienta-se
a contradi~ao presente na rela~ao quadro te6rico-interven~ao; revelando-se uma
ambivalencia entre as op~oes conceptuais dos profissionais e a realidade operativa
da sua actua~ao. Embora defendam opinioes que associam estes dois elementos, nao
demonstram aliar a teoria apratica. E entao possivel falar-se em cultura de associa~ao na forma como os profissionais concebem a rela~ao teoria e pratica e no seu
oposto, isto e numa cultura de dissocia~ao quando passamos a visualiza~ao de tal
rela~ao. A cultura de associa~ao entre teoria e pratica e not6ria no facto da maim·ia
dos inquiridos conceber a antiguidade profissional como factor determinante para
aumentar a capacidade de reflexao critica e sistematiza~ao da pratica; a rela~ao
entre a teoria e pnitica como associa~ao entre ambas; a rela~ao entre as teorias sociais
e problemas sociais como refonnula~ao e tecnicidade operat6ria. Quanto acultura
de dissocia~ao e constatada: numa forma~ao ao longo da vida pouco consistente
dado que, apesar da maioria dos inquiridos referir frequentar ac~oes de forma~ao,
fazem-no de forma pouco regular, estas sao na sua maioria de curta dura~ao. Outro
factor importante e a sistematiza~ao da informa~ao recebida, que e realizada na sua
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maioria informalmente revelando uma apropria<;ao pouco aprofundada desta informa<;ao; no facto da a maioria dos inquiridos nao saber definir as referencias te6ricas em que se baseiam e de nao responderem a questao; na principal preocupa<;ao
deontol6gica face a profissao centrar-se na sua maioria no aliar a informa<;ao te6rica a realiza<;ao pnhica, assim como na resolu<;ao nipida dos problemas dos seus
clientes, sendo revelador de uma simbiose teoria/pnitica, nao conseguida. Evisfvel
ainda na cultura profissional dos inquiridos: uma concep<;ao de pluralidade de
papeis para o servi<;o social; uma concep<;ao do grau de autonomia dividida entre
autonomia como resultado de competencias especfficas e autonomia como resultado
do ambito institucional; e de referir ainda que os profissionais atribuem a si pr6prios
o principal encargo de definir o seu papel profissional; e identificam-se com a profissao enquanto instrumento e realiza<;ao pessoal.
CAPITAL CULTURAL- IDEOLOGICO
Em rela<;ao as variaveis que compoem a participa<;ao social e polftica, o sistema
de valores pessoais e societais, os consumos culturais cultivados e os contextos de
opiniao temos, em rela<;ao ao primeiro, que a maim·ia dos profissionais nunca pertenceu ou pertence a associa<;oes. A percentagem mais elevada 6 a da associa<;ao
sindical, a qual pertencem 32 inquiridos, 10 ja pertenceram. A associa<;oes cu1turais
pertencem 25 inquiridos e ja pertenceram 9; as desportivas pertencem 21 inquiridos,
ja pertenceram 13; a associa<;5es religiosas pertencem 15 e ja pertenceram 19; 19
inquiridos pertencem a outros tipos de associa<;5es, nomedamente de solidariedade
social, de apoio a educa<;ao, associa<;oes de bairro e de apoio a saude.
Em rela<;ao ao activismo, 20 (27%) inquiridos referem participar nas associa<;5es a que pertencem. A maioria, 48 (65%) nao participa. Os que participam dedicam mensalmente a associa<;ao a que pertence ate lOh e de 11-20h, incluindo-se na
presta<;ao de trabalho tecnico (40% das respostas), participa<;ao nas actividades culturais (30% das respostas) e ac<;oes de forma<;ao (13% das respostas) organizadas
pela associa<;ao e perten<;a aos orgaos directivos ( 17% das respostas). Os dados obtidos em rela<;ao a participa<;ao contextualizam-se na sociedade portuguesa e partanto, seguem as tendencias que se verificam nesta. Braga da Cruz 30 refere que se
tem verificado um declfnio da participa<;ao social, para o qual o individualismo e
hedonismo (presentes na modernidade) tem contribuido. Por outro !ado, refere
ainda constatar-se que os valores predominantes na sociedade portuguesa incitam
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pouco a participa~ao social, uma vez que a adop~ao de valores p6s-materialistas
entre n6s emenor do que noutros pafses da Europa.
Em rela~ao a participa~ao eleitoral e institucional, quase todos os profissionais
afirmam fazer regularmente uso do voto- 69 (93% ). No entanto a participa~ao institucional dos inquiridos e quase nula, uma vez que somente 5(7%) profissionais
pertencem a orgaos, partidos ou movimentos politicos, o que demonstra baixos
nfveis de participa~ao polftica por parte dos assistentes sociais inquiridos. Em rela~ao as identidade, formas de ver e conceber a vida, as identidades classistas revelam uma forte rela~ao dos profissionais aos cfrculos restritos de rela~oes sociais
quotidianas (50%). A percentage m de respostas referentes as identidades globalistas tambem sao significativas (37% das respostas). As identidades localistas sao
valores com pouca expressao- 13% das respostas. Ao nfvel do quadro valorativo-cognitivo dos profissionais constata-se uma coexistencia de identidades micro e
macro; tendencia que se verifica na sociedade portuguesa. 31
Nas orienta~oes pessoais destacam-se as s6cio-centradas, 52 (70%) dos profissionais. 19 (26%) inquiridos identificam-se por orienta~oes auto-centradas, neste
ambito adquirem maior importancia as s6cio-centradas activistas. Somente 48
(65%) optam por orienU1~oes s6cio-centradas/activista; 22 (23%) inquiridos optam
por orienta~oes s6cio-ccntradas/convivial c com menor destaque para as auto-centradas/narcisistas 3( 4% ). A analise do sistema de valores societais e no que se refere
a concep~ao da democracia, verifica-se que a maioria dos inquiridos, 65 (88%) possuem uma concep~ao participativa da democracia, 6(8%) dos inquiridos possuem
uma concep~ao representativa, verificando-se que 3(4%) inquiridos nao responderam.
Relativamente ao posicionamento dos inquiridos face as institui~oes em gcral,
observou-se que confrontados com um posicionamento construtivo/activistavisao positiva do papel institucional na sociedade e possibilidade do indivfduo contribuir para a estrutura~ao institucional - a grande maioria das respostas (91%)
revelam este posicionamento. Relativamente ao posicionamento derrotistasupremacia da institui~ao; o indivfduo nao tem qualquer influencia no decurso da
estrutura institucional, as respostas indicam uma elevada discordancia (84% ). No
que concerne ao posicionamento paralelo - aproveitamento das institui~oes para
ambito pessoal, indivfduo a margem das institui~oes; constata-se que 50% das respastas apresentam esta perspectiva. No que se refere ao posicionamento de descredito total das estruturas institucionais - supremacia da livre iniciativa; individualismo acentuado; 73% das respostas indicam discordancia com esta visao. Quanto
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ao posicionamento dos indivfduos face a interven~ao do Estado, 66% das respostas
posicionam-se na 6ptica de um Estado 100% interventor, embora seja relevante a
percentagem de respostas que discordam, 34%. Em rela~ao ao Estado liberal, 51%
das respostas vai no sentido da concordancia enquanto 50% discordam; a grande
maioria situa-se no posicionamento simbiose Estado/Sociedade - 86%. A concordancia elevada face ao posicionamento construtivo-activista e a discordancia
igualmente elevada em rela~ao ao posicionamento derrotista e de descredito total,
remetem-nos para uma visao em que a sociedade civil podeni e deveni ter um papel
importante na constru~ao e desenvolvimento das institui~5es; contrastando coma%
de respostas que afirma concordar com um posicionamento paralelo face as institui~5es, real~ando a perspectiva utilitaria do indivfduo face as institui~oes. Como
podemos interpretar este posicionamento? Talvez possamos encontrar a resposta no
«estadualismo» 32 e «paternalismo» 33 ainda presentes na sociedade portuguesa
(heran~a das varias decadas de autoritarismo) e que Brag a da Cruz refere como
«factores bloqueadores do desenvolvimento do civismo indispensavel a participa~ao social e democratica.l1 Confrontados com valores materialistas e p6s-materialistas, a maioria das respostas (57%) incidia nos valores p6s-materialistas sendo
irrelevante a percentagem de respostas (43%) que se identificam com valores materialistas. Os valores p6s- materialistas predominantes sao: a sociedade menos
impessoal ( 14% das respostas) e enfatizar a solidariedade primaria/secundaria (14%
das respostas). Quanto aos valores materialistas os predominantes sao: economia
estavel (9% das respostas) e diminiu~ao do crime (6% das respostas). Asemelhan~a
das identidades tambem aqui se verifica uma tendencia para a coexistencia de dois
tipos de valores. 0 interesse e aquisi~ao de informa~ao geral e especffica, em rela~ao a compra de livros e dominante a percentagem de inquiridos que diz efectua-lo
regularmente, 67(91%). Em rela~ao a quantidade de livros que compram por ano,
31 (42%) afirmam adquirirem entre 6 a 12livros por ano. 0 genero de livros predominam sao os livros de lazer (32% ), seguidos de publica~5es das ciencias sociais
(31% ). A area do servi~o social e leitura privilegiada por 20% dos inquiridos. 72%
sao assinantes de publica~5es peri6dicas, enquanto 28% nao. Ao se analisar o tipo
de publica~5es de que os profissionais sao assinantes constata-se que 34% das respostas privilegia a area de servi~o social. Enot6rio o interesse por temas da sua area
de interven~ao (21% das respostas). Com 20% das respostas situam-se as publica~5es de informa~ao. Ao se aprofundar os livros e autores que os inquiridos se
1
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encontravam a !er no perfodo de aplica~ao do inquerito (Julho 95) verificou-se que
30 inquiridos (41%) se encontrava a !er 1livro, 19 (28%) profissionais encontravam-se a !er 2 livros e 5 (7%) nenhum livro. 45% dos livros referenciados situam-se dentro da fic~ao liteniria. Constata-se nao serem privilegiadas as leituras cientffico-tecnicas. Questionados quanto a leitura de jornais 73 (99%) profissionais
afirmaram realini-lo. Relativamente a frequencia com que leem jornais 41 inquiridos (55%) dizem que o efectuam 1-2 vezes por semana; 32 inquridos (43%) refere
que leem quase todos os dias. Quanto ao numero de horas que os inquiridos dedicam a ver televisao por semana verifica-sc que a maioria 40 (54%) ve menos de
!Oh. Os programas preferidos incidem sobre informa~ao (23% das respostas),
actualidades (18% das respostas) e fi1mes (17% ). Os eventos culturais escolhidos
31% incidem sobrc exposi~oes; 26,4 sobre cinema e 17% sobre concertos. Relativamente a participa~ao em eventos culturais no ultimo sementre 56 (76%) pessoas
participaram, 16 (20%) nao participaram. Os meios que contribuem para a forma~ao de opiniao dos inquiridos incidem em dois polos: os mass media ( jornais aprcsentam 22% respostas, a televisao 20% ); a rede primaria (amigos e colegas com
19% das respostas e a familia corn 11% ). Quanto aos meios onde emite opiniao o
local de trabalho surge como local privilegiado com 31% das respostas; seguindo-se a rede primaria (entre amigos 30% e entre familiares 24% ).
Resumindo, em rela~ao a dimensao capital cultural-ideol6gico, os profissionais
inquiridos real~am relativamente a participa~ao social e polftica, nfveis baixos de
participa~ao;visfveis no baixo associativismo e no quase inexistente activismo
(envolvimento na associa~ao).A participa~ao institucional e tambem praticamente
nula. Os inquiridos nao pertencem a 6rgaos, partidos ou movimentos polfticos.
0 sistema de valores e por sua vez, marcado pela coexistencia de duas tendencias:
em rela~ao as identidades - entre micro e macro - e em rela~ao aos valores de
progresso e civiliza~ao - entre materialistas e p6s-materialistas. Os inquiridos
revelam maioritariamente, orienta~oes pessoais s6cio-ccntradas e uma concep~ao
participativa da democracia. Relativamente ao posicionamento do indivfduo face as
institui~oes em geral, a maioria dos inquiridos tern um posicionamento construtivo/activista. Quanto ao posicionamento face ao Estado, a maioria revela um posicionamento de simbiose entre estado interventor-sociedade. No que se refere aos
consumos culturais cultivados, os dados obtidos evidenciam um consumo regular
de informa~ao geral, notando-se uma lacuna no que diz respeito ao consumo de
informa~ao cientffico-tecnica. Este facto vem confirmar a afirma~ao atras mencionada relativamente a existencia de uma cultura de dissocia~ao entre a concep~ao
te6rica e a pratica dos inquiridos.
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AUTONOMIA PROFISSIONAL
Em rela~ao as variaveis que compoem a autonomia administrativa especialista
ou tecnica em rela~ao as fun~oes exercfdas na institui~ao, a maior parte dos inquiridos situa-se na gestao operacional 44 (59%), situam-se na gestao intermedia
24 (32%) e 7 (9%) na gestao de topo. A categoria profissional dos inquiridos,
24 (32%) profissionais sao tecnicos superiores de servi~o social principal; 20 (27%)
profissionais sao tecnicos superiores de 1." classe e 15 (20%) sao tecnicos superiores de servi~o social de 2.a classe e 3 (4%) inquiridos sao assessores. Relativamente
a autonomia para desenvolver 0 que planeia, a maioria dos inquiridos - 40 (54%)
responde "as vezes"; 25 (34%) consideram ter autonomia e somente 7 (1 0%) consideram nao ter autonomia.
Quanto aos recursos e meios a sua disposi~ao, 46 (62%) afirmam possuir recursos e meios disponfveis para a sua interven~ao; contudo 26 (35%) profissionais responde m que nao. Os inquiridos que afirmam nao possuir recursos/meios para a
interven~ao que planeiam apresentam as scguintes propostas para resolver o problema: 51% das respostas incidem na exposi~ao aos superiores hierarquicos da
necessidade de maiores meios e recursos, 44% das respostas incidem sobre a procura de recursos cm novos parceiros sociais fora do ambito institucional, 5% das
respostas incidem na op~ao referente a dirninui~ao das despesas.
Em rela~ao a compctencia profissional, ao inquirir os profissionais sobre quem
constr6i o seu objecto de interven~ao, 41% das respostas revelam que e o assistente
social que o realiza; 29% das respostas rcfcrem que e realizado instituciona1mcnte
e 19% das respostas evidenciam que o objccto de interven~ao e construfdo por superiores hierarquicos. A constru~ao do objecto de interven~ao e um componente
essencial para a cornpetencia profissional. Mediante este criteria verificamos que:
uma parte consideravel dos inquiridos - 36(49%) nao sabe de linear o objecto da
sua interven~ao. Facto explfcito atraves de respostas como: "o utente", "a marginalidade", "area dos idosos", "a institui~ao como sistema aberto no qual existem e
interagem varios subsistemas". 30 (41%) inquiridos sabem definir o objecto de
interven~ao, constitufdo pela popula~ao-alvo, inserido numa prob1ematica no
ambito de determinada institui~ao. Constata-se que 8(1 0%) dos inquiridos tambem
nao responderam a esta questao. Da corre1a~ao entre Institui~oes onde trabalham e
constru~ao do objecto de interven~ao verifica-se que os profissionais que nao sabem
responder ou nao respondem pertencem maioritariamente a IPSS/ Associa~oes13 inquiridos; a Hospitais/centros de saude - 12 inquiridos e a Autarquias- 10
inquiridos.
Quanto a eficacia das mecliclas de Polftica Social sectorial, os inquiriclos
39(53%) consicleram que estas tem eficacia parte clas vezes; 19 (26%) sao cla opiIntcn·enrdo Social. JJ/1-1, /99()
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niao que as politicas sociais sao ineficazes. Somente 9 (12%) atribuem eficacia a
estas medidas. Relativamente as respostas de alterayao das medidas de polftica
social, verifica-se que 31% das respostas propoem maior eficacia destas; incluem as
seguintes medidas: Polfticas sociais localizadas, heterogeneas, aumento das pens6es
sociais, assistencia medica eficaz, avaliayao e estudo das necessidades dos beneficiarios da seguran9a social! revisao das medidas de politica social em conformidade. No ensino, igualdade de oportunidades, rede escolar publica, rela9ao efectiva
escola/comunidade, forma9ao cultural e civica dos professores, valorizayao remunerat6ria dos professores, redefini9ao da polftica para a juventude. Ainda, 22% das
respostas refere o aumento de recursos materiais e humanos e maior qualificayao,
dos profissionais e 14% aponta a necessidade de alterayao e efectiva9ao da legis1ayao.
Questionados quanto ao acesso a informa9ao existente na institui9ao onde trabalham, verifica-se que 34 inquiridos respondem "as vezes", 29 afirmam ter acesso
a toda a informa9ao e 10 afirmam que nao tem acesso. Relativamente a questao
referente ao que o profissional considera mais importante para aceitarem as suas
ideias no ambito institucional, verificou-se que dos 63 inquiridos que responderam
a esta questao, 24 optaram como menos importante "estar hierarquicamente numa
posi9ao superior". Dos 61 inquiridos que responderam a questao, 25 optaram como
pouco importante "ter uma elevada categoria profissional". Dos 63 inquiridos que
responderam a questao, 26 consideraram como sendo muito importante "ter capacidade de transmitir as suas ideias de forma clara e assertiva". Dos 61 inquiridos que
responderam aquestao, 19 consideraram pouco importante utilizar uma linguagem
objectiva e conducente a uma representa9ao mental do que se pretende" e o mesmo
numero de inquiridos consideraram-na relativamente importante. Dos 62 inquiridos
que responderam aquestao, 19 consideram relativamente importante "ser coerente
no conteudo mensagens que transmite".
Resumindo, quanto adimensao autonomia, ao nivel da competencia profissional e flagrante a nao definiyaO do objecto de intervenyaO por parte dos inquiridos,
quer por nao o saberem definir, quer por nao terem respondido aquestao. Por outro
lado, se desta competencia fazem parte a aquisi9ao de conhecimentos para a resoluyao de problemas, torna-se evidente a posi9ao nao privilegiada destes profissionais, patente na pouca consistencia da forma9ao ao longo da vida; no escasso consumo de informa9ao especialista ou tecnica e no facto de nao saberem indicar as
referencias te6ricas em que se baseiam na sua actua9ao. Os profissionais posicionam-se maioritariamente na gestao operacional, facto que podera explicar considerarem que s6 por vezes possuem autonomia para desenvolverem o que planeiam.
A maioria dos inquiridos possui recursos/meios para desenvolver a sua interven9ao
lntelwnrclo Social, /3//4, 1996
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CONSIDERA~OES FINAlS

Consideramos que nos situamos numa posi~ao favonivel enquanto profissao a
traject6ria da cidadania, delimitando para tal, como determinantes de uma actua~ao
promotora de cidadania, a cultura profissional o capital cultural-ideol6gico ea autonomia profissional.
Estabelecendo compara~ao dos dados obtidos com o ideal tipo construfdo percepcionam-se tendencias por vezes convergentes, por vezes divergentes em rela~ao
a este. Regra geral os profissionais inquiridos estao bem situados ao nfvel do sistema de disposi~5es integrando representa~5es e valores que segundo o ideal tipo
contribuem para a actua~ao promotora de cidadania. 0 factor explicativo sera talvez o de que as preferencias ou o sistema de representa~oes e tambem resultado de
condi~5es especfficas de surgimento e reprodu~ao. Ou seja, na sociedade actual
torna-se cada vez mais insistente o alerta para a adop~ao de valores e comportamentos de nova cidadania aos quais os inquiridos nao sao indiferentes estando estes
ate mesmo numa situa~ao privilegiada enquanto interventores sociais. Contudo
verifica-se urn distanciamento relativamente ao sistema de ac~ao concreta. Constatamos que sao positivamente valorizados representa~5es, comportamentos e valores. Mas nos indicadores de ac~ao concreta constata-se um afastamento em rela~ao
ao que essa valoriza~ao faria supor. No entanto, se optarmos por conceber que estas
preferencias poderao a seu tempo materializar-se - na verdade o sistema de disposi~5es intervem tambem na defini~ao das estrategias e comportamentos dos actoresentao este facto revela-se positivo para uma possfvel ou futura actua~ao promotora
de cidadania. Por outro !ado, se optarmos por conceber que « o essencial da experiencia do mundo social ( ... ) se opera na pratica aquem do nfvel da representa~ao e
da expressao verbal» 35 , entao os inquiridos nao se posicionam positivamente face a
actua~ao promotora de cidadania.
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