COMENTARIO
A FORMA<;AO ACADEMICA DOS ASSISTENTES SOCIAlS:
- Uma retrospectiva critica da institucionaliza~ao
do Servi~o Social em Portugal
Pelo Prof Stephen R. Stoer
«Boa tarde.
Limitar-me-ei a tres ou quatro comentarios.
Um primeiro comentario e sobre o meu relacionamento com esta tese: de facto,
tenho escrito e tenho trabalhado na area da sociologia da Educa9ao, focalizando,
muitas vezes as questoes que tem com o Estado e com o desenvolvimento da escola
de massas, da escola laica, gratuita e obrigat6ria, sobretudo em Portugal. Vivo em
Portugal ha 20 anos, e cada vez mais, sinto que e a unica realidade social que
conhe9o minimamente.
Relaciono-me ainda com esta tese porque ela tem que ver coma forma9ao e esta
e uma area (hoje em dia) muito estudada pelos soci6logos de educa9ao. Assim, mais
uma vez, a minha area de especializayao parecia ser uti! para o desenvolvimento da
tese de Alcina.
Acho que uma tese sobre forma9ao (o que eu chamaria «O primeiro pas so» este
primeiro pas so da Alcina Monteiro) a qual e uma delimita9ao social, econ6mica,
cultural, neste caso das implica9oes do processo da institucionalizayao da forma9ao
academica em Servi9o Social em Portugal - e um primeiro passo muito importante
assumir.Havera muitos mais passos a seguir pm·que, de facto, o campo de forma9ao
hoje em dia esta a tornar-se cada vez mais, eu nao diria importante, mas cada vez
mais reflectido como sendo um dos meios pelos quais se promove o desenvolvimento humano e social.
Tra9ar a evolu9ao da forma9ao academica em Portugal de Servi9o Social tem
que ver com tudo o que esta na base da forma9ao de assistentes sociais passando,
seguramente, pelas concep9oes do saber que alicer9am esta forma9ao, a relayao que
existe entre os diferentes saberes, a transmissao desses saberes e avaliayao da eficacia desta transmissao, as fronteiras que existem entre as diferentes disciplinas ou
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os diferentes saberes e as fronteiras que existem entre as instituiy5es de formayao e
o trabalho dos assistentes sociais fora dessas mesmas instituiy5es. Tudo isto
conduz-nos a uma reflexao, nao so sobre a evoluyao da formayao, mas sobre, o proprio ensino do serviyo social e sobre a formayao para a investigayao em Serviyo
Social, sob re a formayao para investigayao do agir (como se diz no cartaz deste
encontro).
0 segundo comentario que eu queria fazer tem que ver com o peso (fiquei bastante impressionado ouvindo outra vez a Alcina) da familia, ou das famflias, nesta
historia da evoluyao do Serviyo Social em Portugal. Ontem, assisti a uma conferencia no Porto proferida por uma sociologa francesa que se chama Susanne Mollo, e
foi muito interessante ouvir esta investigadora falar sobre o desenvolvimento do
ensino infantil em Franya que hoje em dia assume qualquer coisa como 100% da
populayao nacional a partir de 3 anos de idade (e 95% a partir de 2 anos de idade).
A Susanne Mollo explicou que o desenvolvimento do ensino infantil em Franya
passa, basicamente, por uma defesa dos direitos da crianya: os direitos da crianya na
grande tradiyao da Revoluyao francesa que acabou por promover a institucionalizayao da meritocracia.
De facto, e talvez paradoxalmente, o desenvolvimento da meritocracia em
Franya acabou por tornar possfvel que uma especie de curto-circuito da familia se
fizesse (e e interessante pensar nisto hoje em dia numa sociedade, como a francesa,
onde ha tanta diversificayao cultural a nfvel familia). Desenvolve-se, atraves da
crianya, o princfpio dos direitos de todas as crianyas pela via da escola para todos,
o que nao comeya somente aos 5 ou 6 anos de idade mas aos 2 ou 3 anos de idade!
Ha aqui, uma questao de fundo que nos deve preocupar: quais os efeitos sobre a
sociedade desta socializayao da crianya, tao precoce e aparentemente tao homogenea, feita pela escola no nome da propria crianya?
0 que e interessante para mim, referindo de novo o trabalho da Alcina, e a
maneira como o Salazarismo, o Estado Novo e o desenvolvimento do Serviyo
Social em Portugal sob o Estado Novo se configuram para por em causa o desenvolvimento da meritocracia, a maneira como as familias (e era a tal familia tradicional que foi aqui referida por Alcina) se tornaram no modelo-base do desenvolvimento de um sistema de formayao, claramente baseado no estatuto herdado, e nao
no estatuto conseguido da meritocracia. Isto provocou, na minha opiniao, as consequencias terriveis no que diz respeito ao desenvolvimento posterior da escola para
todos em Portugal. Estou cada vez mais convencido que o Estado Novo af teve uma
influencia tremendamente negativa, porque acabou por reforyar o que ja existia
(sabendo nos como a I Republica nao conseguiu diminuir significamente no pais o
fosso entre as elites eo povo ). 0 Salazarismo veio, pois, agravar ainda mais a situayao o que tern muito aver, na minha opiniao, com o facto de existir ate hoje em Portugal um sistema de educayao escolar ainda muito rudimentar, para nao falar em
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tudo o que se passa (ou melhor, que nao se passa) no campo da educayao fora do
quadro do sistema escolar.
0 aviso de Suzanne Mollo quanto a situa9ao francesa nao significa que nao se
quer mais promover a meritocracia em Portugal. Nos precisamos da escola meritocnitica, e precisamos deJa porque e atraves da escola meritocratica que se desenvolve a escola democn1tica. 0 aviso de Suzanne Mollo sugere que para chegar a esta
Ultima tem que haver um outro relacionamento baseado num respeito pela diferenya entre o Estado e a sociedade civil. Nao tenho tempo para desenvolver mais
esta problematica aqui, mas seria uma discussao muito relevante para os proximos
passos que o proprio trabalho da Alcina Monteiro vai agora tomar: isto e, ha uma
serie de questoes que tem aver com o que ela intitula na tese como «autonomia relativa do campo de forma9iio» ou facto de os agentes formadores nao serem os agentes produtivos da sociedade; em vez disso, sao os agentes do poder simbolico, sao
os agentes reprodutores que vao tendo, como sabemos, nas nossas sociedades cada
vez mais importancia. Os proximos passos talvez possam apontar para a analise destes agentes. As metodologias qualitativas pod em ser muito interessantes (e sei que
no Brasil ja se esta a desenvolver trabalho nesse sentido- historias de vida, por
exemplo, dos formadores se Servi9o Social).
Um terceiro comentario que se inscreve ainda nesta preocupayao com os proximos passos, refere-se a necessidade de pensar a forma9ao em relayao ao mercado
de trabalho. Ora bem, ha aqui, evidentemente todo um mundo para investigar, que
tem que ver com o proprio desenvolvimento do assistente social como profissional
-a profissionalizayao desta area de especializayaO. Como e que os assistentes
sociais tem vivido o facto de serem na grande maioria funcionarios publicos? Quais
os efeitos desta «funcionarizayiio» sobre a maneira como os assistentes sociais pensam neste pafs? Como actuam? Etc ....
Por Ultimo, esta reflexao sobre a relayao entre a forma9ao e o mercado de trabalho (ou, talvez melhor, o mercado de emprego) passa por questoes que tem que
ver com o desenvolvimento das institui96es profissionais: as associa96es e os sindicatos dos assistentes sociais. 0 controlo que os proprios assistentes sociais fazem
da sua profissao, o codigo deontologico, todas estas questoes que dizem respeito a
relayao entre profissao, forma9ao para profissao e entrada no mercado de trabalho.
Penso que estes sao os comenUirios mais importantes que eu queria fazer. Ao
acabar gostaria de refor9ar, mais uma vez, as implica96es que foram aqui enfatizadas por Alcina no processo da institucionalizayao da forma9ao academica do Scrviyo Social, isto e, o forte peso que sentimos da estrutura de classes sobre todo este
desenvolvimento- uma estrutura de classes e um Estado muito especial, ambos
que resultaram da historia especffica deste pafs, designadamente da sua localizayao
semiperiferica (referido por Alcina)- e das condi96es especiais que no seculo XX
determinam, e delimitam, a maneira como o Servi9o Social se vai desenvolvendo
ao longo deste seculo. Sera interessante ver como as modifica96es mais recentes do
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Estado (a passagem de urn Estado autoritario para urn Estado democratico), o facto
da estrutura de classes se estar a modificar radicalmente atraves da transi~ao rural-urbana em Portugal, como e que tudo isto vai afectar a proxima gera~ao de assistentes sociais, etc.
Para nao prolongar mais, dado que ha pouco tempo, vou parar aqui.
Muito obrigado».

