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Resumo: Pretendemos corn esta cornunica<;:ao analisar as irnplica<;:6es do
desfasamento entre o contexto s6cio-laboral do Servi<;:o Social contemporanea e
as representa<;:6es e expectativas de inser<;:ao profissional de alunos de Servi<;:o
Social. Ternos por base urn estudo sobre representa<;:6es do rnercado de trabalho
e expectativas de inser<;:ao profissional dos alunos de licenciatura ern Servi<;:o
Social do ISCSP/UTL. Foi realizado urn inquerito por questiona.rio auto-administrado, por urn processo de arnostragern intencional (N=104 alunos de licenciatura do ano lectivo 2007/2008 corn urna idade media de 22 anos [18;53], e
distribui<;:ao por sexo de 8 alunos do sexo masculino e 96 do sexo ferninino).
0 actual contexto s6cio-laboral do Servi<;:o Social reflecte necessariarnente
as complexas caracteristicas das sociedades de capitalisrno avan<;:ado, ern transi<;:ao acelerada de paradigrna civilizacional. Salientarn-se os processos de
atomiza<;:ao dos sujeitos, a "certeza da incerteza", o risco corno pano de fundo
da vida quotidiana. Face a este contexto, os dados empiricos revelam que os
alunos tern uma representa<;:ao consistente do mercado de trabalho do Servi<;:o
Social, caracterizando-o corno inseguro e de acesso dificil. Contudo, as suas
expectativas de inser<;:ao profissional nao sao negativas, tanto no acesso pessoal
ao rnercado de trabalho, como na perspectiva de carreira e de autonornia profissional, indicando urn desfasamento. Os dados ernpiricos suscitam a hip6tese
de urn processo de adapta<;:ao individualista as condi<;:6es de risco do rnercado
de trabalho corn eventuais efeitos sobre as praticas profissionais.
Palavras-chave: Representa<;:6es sociais; expectativas; risco; inser<;:ao no
rnercado de trabalho

1. Introdu<;ao
Vivernos numa epoca ern turbilhao. Na hist6ria humana ja ocorreram rnuitos
outros periodos de transforrna<;:ao profunda, rnas nunca corno agora o seu ritmo
de mudan<;:a foi tao grande e tao rapido. Como se a hist6ria tivesse passado a
seguir mais o_ ritmo das maquinas do que o ritmo humano. Sentimos quotidianamente as dores de parto de uma profunda mudan<;:a civilizacional: sabemos
que ja nao estamos na modernidade industrial, mas o que vern a seguir ainda
nao acabou de se definir. Isso nao invalida o facto de ja podermos inteligir, bem
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coma viver, algumas caracteristicas desse novo mundo novo. A sociedade con-

temporanea e conturbada, ambivalente, incerta, fragmentada, plural, desorientada (Giddens, 1997, 1998, Parton, 1996). Neste contexto de incerteza, o sujeito
aparece-nos cada vez mais isolado e desprotegido face aos riscos que enfrenta.
E este sujeito tendencialmente individualizado e atomizado, que deve ser o responsavel pelas suas escolhas e responsabilizado pela sua vida. Isto implica que
cada sujeito se deve encontrar permanentemente em reflexao, em ana.Iise de informa<;:ao e de conhecimento, para poder escolher face as incertezas. A realidade
e assim (re)produzida quotidianamente pela reflexividade dos sujeitos.
Prestes a enfrentar urn periodo de mudan<;:a pessoal num contexto de
grande incerteza, os alunos de licenciatura sao levados a reflectir sobre o seu
percurso formativo e perspectivas de inser<;:ao profissional, conjungando diferentes fontes de informa<;:ao e diferentes 16gicas de ac<;:ao a fim de elaborarem
urn projecto pessoal de defini<;:ao profissional credivel e securizante. Foi este
processo dinamico que nos propusemos explorar na nossa reflexao.

2. A sociedade de risco: a certeza da incerteza
0 soci6logo alemao Ulrich Beck (1998) definiu o mundo contemporanea
ocidental como uma "sociedade de risco", que corresponde ao inicio de uma
nova modernidade, a modernidade reflexiva. Se a modernidade simples, da epoca
industrial, modernizou o mundo antigo, isto e, as sociedades tradicionais, a modernidade reflexiva e a moderniza<;:ao da sociedade industrial. Anthony Giddens
prefere utilizar a expressao "modernidade tardia" para se referir ao actual periodo
civilizacional, no qual assistimos ao radicalizar das implica<;:6es da modernidade.
Giddens (1997:3) entende a modernidade como uma cultura do risco, pm·que o
conceito de risco se tornou fundamental para o modo coma os individuos organizam o mundo social, a semelhan<;:a da tese de Beck.
Na sociedade de risco, ao contrario do que se passava na primeira modernidade, os riscos da sociedade industrial passam a ser centrais na esfera publica
e privada, de tal modo que a 16gica de produ<;:ao dos riscos suplanta a 16gica da
produ<;:ao de riqueza (Beck 1998). Na sua analise das implica<;:6es da tecnologia
moderna, Beck defende que a susceptibilidade dos individuos ao risco se tornou a mais importante divisao social, mais do que a classe social e a capacidade
de produ<;:ao de riqueza. Nao se trata da supera<;:ao da divisao de classes, mas
da sua secundariza<;:ao enquanto 16gica estruturante. As desigualdades sociais
passam a ser analisadas sobretudo em termos de diferentes vulnerabilidades
aos riscos e diferentes potencialidades de gestao dos mesmos.
Esta importancia do risco revela-se particularmente no facto de que as
maiores preocupa<;:6es dos individuos estarem agora centradas na necessidade
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de diminuir a ansiedade eo medo em resultado dos riscos percepcionados. Beck
argumenta que a "comunalidade da necessidade" se sobrep6e a "comunalidade
da ansiedade" provocada pela inseguranc;,:a da sociedade de risco.
Podemos ver claramente esta tendencia na esfera econ6mica. A nova modernidade trouxe tambem urn novo modo de capitalismo, denominado de varias formas, consoante diferentes autores. Richard Sennett fala de urn "capitalismo flexfvel" (2001 ), elegendo a flexibilidade como o aspecto chave, enquanto
que Bennett Harrison (citado em Sennett, 2001) !he chama "capitalismo impaciente", em virtude da preferencia demonstrada por este modo capitalista por
rapidos retornos de capital. Embora possamos encontrar diferentes denominac;,:oes, encontramos igualmente alguns consensos no que diz respeito a muitas das
caracterfsticas desta nova fase do capitalismo. Aquela que se apresenta como
essencial e a da f!exibilidade. Uns preferem concentrar-se nas suas vantagens,
outros elegem as suas desvantagens, cada autor posicionando-se numa especie
de eixo de demonizac;,:ao /santificac;,:ao da flexibilidade. Independentemente de
entendermos a flexibilidade como a nova panaceia ou como uma arma de destruic;,:ao civilizacional, falar de f!exibilidade implica falarmos tambem de risco e
de incerteza. Mais flexibilidade implica maior assumpc;,:ao de riscos e maior ansiedade na gestao das decis6es. Como a noc;,:ao de risco tem maiores conotac;,:6es
negativas, a de flexibilidade pode ser usada de forma a escamotear a carga emocional dos efeitos do modos operandi capitalista (Sennett, 2001).
A flexibilidade encerra uma ambiguidade interna da maior importancia:
ela implica maior liberdade de acc;,:ao que depois se revela como menor liberdade de acc;,:ao. Num contexto flexfvel, e presumfvel que os indivfduos possuam
maior liberdade de decisao e maior potencialidade de autonomia. Contudo,
este cenario parece presumir igualmente uma igualdade de poder entre os sujeitos, nomeadamente de negociac;,:ao ou de acesso a recursos importantes, e como
tal nao se verifica, nem todos tem de facto a mesma liberdade de acc;,:ao face a
incerteza. 0 proprio sistema desenvolve outros meios de controlo (corn particular destaque para as tecnologias de comunicac;,:ao). Nas novas formas de controlo
avanc;,:adas pelos esquemas da flexibilidade, Sennett encontra um sistema de
poder que se baseia em tres elementos (Sennett, 2001):
- a reinvenc;,:ao descontfnua das instituic;,:6es,
- a especializac;,:ao flexivel da produc;,:ao,
- e a concentrac;,:ao de poder sem centralizac;,:ao
Este sistema de poder fragiliza os indivfduos, num contexto de potencializac;,:ao da instabilidade, quer seja atraves de profundas mudanc;,:as organizacionais (reengenharia, downsizing .. ., ao sabor da moda de gestao do momento), da
necessidade da criac;,:ao continua de novidades nos produtos postos no mercado
ou atraves de uma linha de comando que, por ser sobretudo em rede mais do
que em piramide, pode dar a ilusao de descentralizac;,:ao do poder de decisao.
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0 novo capitalismo, como qualquer outra das suas modalidades, implica
novos modos de rela<;ao, novos contextos profissionais e de trabalho. 0 capitalismo industrial assentava numa 16gica de progressao linear, de continuidade e
estabilidade, criando e alimentando expectativas de mobilidade social ascendente e narrativas de longo prazo. Pelo contrario, o novo capitalismo assenta na
transitoriedade das rela<;6es sociais (Toffler, 1980), na incerteza e ambiguidade,
no lema "nada de longo prazo" (Sennett, 2001:34), na desconstru<;ao da progressao linear, seja em termos de carreiras, de local de trabalho, de fun<;6es, de
ciclo de vida, etc. 0 novo capitalismo organiza-se preferencialmente a volta de
"projectos", de programas, processos por defini<;ao temporarios e envolvendo
urn esquema de organiza<;ao ad-hoc (Sennett, 2001, Toffler, 1980).
A tese de Richard Sennett e a de que o lema "nada de longo prazo" corr6i
processos e valores essenciais: a confian<;a, a lealdade e a entrega m{ttua
(Sennett, 2001:37). Nao e muito dificil chegar a esta conclusao, quando sabemos
que os la<;os sociais, e particularmente os la<;os sociais fortes, levam bastante
tempo a formarem-se. Ora, a flexibilidade corresponde a urn tempo fragmentado: de fins e (re)come<;os continuos, quando, por oposi<;ao, precisamos de
tempo e de certa estabilidade para elaborarmos identidades consistentes, projectos de futuro, la<;os de solidariedade e de intimidade corn os outros. No
capitalismo flexivel, nao ha narrativa partilhada, nem destino partilhado e partanto 0 caracter corr6i-se: nao e passive! uma narrativa pessoal e colectiva coerente e estavel (Sennett, 2001).
0 novo capitalismo transporta uma l6gica de movimento rapido ininterrupto, a necessidade de inovar sempre, de agir sempre, em consonancia corn o
ditado: "parar e morrer". A passividade dos sujeitos e das institui<;6es e sin6nimo de fracasso, de obsolescencia. Dai o medo do "nao agir", de ficar para
tras, quando ninguem espera por quem fica para tras. P01·tanto, ha que mostrar
ac<;ao, empenho, decisao. E, deste modo, e necessaria que os sujeitos estejam
sempre em processo de avalia<;ao, reflexao, actualiza<;ao.

2.1. Reflexividade

No pensamento de Giddens (1997, 1998) a modernidade caracteriza-se por
urn extremo dinamismo em resultado de tres aspectos principais: em primeiro
lugar a separa<;ao do tempo e do espa<;o, o seu esvaziamento, que permite o
desenvolvimento das rela<;6es sociais em vastas extens6es de espa<;o e tempo, e
a possibilidade de falarmos em sistemas globais. Urn segundo aspecto refere-se
adescontextualiza<;ao das institui<;6es sociais, possivel atraves dos sistemas abstractos, dos mecanismos das "garantias simb6licas" e dos "sistemas periciais".
Entende-se por garantias simb6licas os meios de troca que possuem valores-padrao aceites em diferentes contextos espaciais e temporais, de que e exemplo
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maior o dinheiro. Os sistemas periciais referem-se a modos de conhecimento
tecnico, ou pericialidade profissional, cuja validade e independente dos sujeitos
que usam esse conhecimento. Estes sistemas periciais nao se limitam a area
tecnol6gica-cientifica, mas invadem todos os aspectos da nossa vida, mesmo as
rela<;:oes interpessoais mais intimas. Todos os sistemas periciais dependem da
confian<;:a dos sujeitos, definida como "a seguran<;:a na credibilidade de uma
pessoa ou na fiabilidade de um sistema" (Giddens 1998:24). Todos os sistemas
abstractos criam espa<;:os de seguran<;:a para os individuos, da mesma forma que
criam igualmente extensas areas de inseguran<;:a, onde nada pode ser dado
como adquirido (Giddens 1997).
Um terceiro aspecto do dinamismo da modernidade e a reflexividade omnipresente, ou seja, a possibilidade de constantes reajustamentos e altera<;:oes,
mesmo radicais, nas rela<;:oes sociais e interpessoais a luz de novos conhecimentos ou informa<;:oes. A esta luz, vemos que o risco no contexto da modernidade
tardia e muitas das vezes esquivo a um calculo claro, pois 0 quadro de conhecimentos valido esta sempre sujeito a mudan<;:a.
Segundo Giddens (1997:4) "a auto-identidade, o self, torna-se num empreendimento organizado reflexivamente", que se traduz na manuten<;:ao de narrativas biograficas que apresentam coerencia, embora sejam revistas continuamente. Para tal e necessaria que o individuo fa<;:a constantes escolhas, em
negocia<;:ao com o conhecimento pericial sobre os riscos que corre em cada
escolha. Contudo, nesta sociedade de risco, os individuos perdem gradualmente
muita da confian<;:a depositada nos peritos cientificos, nao conseguindo fazer
sentido das informa<;:oes muitas das vezes claramente contradit6rias das opinioes
tecnicas sobre o que e ou nao "arriscado". Este clima de falta de confian<;:a produz extrema ansiedade nos individuos, que tem de ser resolvida socialmente.
Toda a sociedade trata de produzir um contexto de "seguran<;:a ontol6gica" (Giddens 1997, 1998) aos seus membros, uma confian<;:a no sentido da
realidade das pessoas e das coisas que acontecem a sua volta. Esta produ<;:ao de
seguran<;:a e enfatizada pela necessidade de controlo exigida pelo discurso da
modernidade. A sociedade de risco acontece num sistema de "controlo humano
aberto" do mundo social e do mundo natural (Giddens 1997). 0 conceito de
risco, que e por defini<;:ao relativo a acontecimentos futuros, torna-se assim num
processo de domina<;:ao do destino, do futuro incerto, das incertezas. Giddens
avan<;:a com uma expressao particularmente bem conseguida: do que se trata e
de "colonizar 0 futuro", atraves do calculo dos riscos por meio de um pensamento simulador. Mas este processo esta sempre em constante reformula<;:ao,
numa permanente monitoriza<;:ao reflexiva do risco.
Nas palavras de Beck (2000:2), a moderniza<;:ao reflexiva consiste na "possibilidade de uma (auto)destrui<;:ao criativa" da sociedade industrial, e uma
modernidade de "autoconfronta<;:ao". 0 ambiente de continua reflexividade da
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modernidade tardia torna dificil a precisa delimita<;:ao dos riscos: eles estao em
constante fluxo de reformula<;:6es - o que e born hoje pode ser mau amanha e
vice-versa. Ulrich Beck, ao contrario do que poderiamos supor de uma leitura
superficial dos seus argumentos, nao advoga uma posi<;:ao pessimista em rela<;:ao a nova modernidade: e na reflexividade da modernidade, isto e, na radicaliza<;:ao da moderniza<;:ao, que as sociedades humanas poderao sobreviver aos
riscos criados. Beck (2000) considera que a mais importante questao a que
tern os de responder na sociedade de risco e precisamente saber "como queremos viver". Somente atraves de uma radicaliza<;:ao reflexiva do processo democratico, de que os novos movimentos sociais de base ecologista sao disso exemplo, poderemos chegar as melhores respostas, que nos afastem da destrui<;:ao
anunciada pelos riscos modernos. A resposta estara numa modernidade reflexiva
preocupada corn as suas consequencias e corn os seus riscos (Beck 2000).

2.2. Sujeito individualizado

Como defende Lash (2000), a modernidade reflexiva veicula urn programa
de individualiza<;:ao, urn Eu cada vez mais liberto dos la<;:os comunitarios e
institucionais. Mas ao mesmo tempo urn Eu que pode ser cada vez mais dependente de outros sistemas. Este processo de individualiza<;:ao leva-nos a enfrentar urn grande paradoxo: o do individuo ter menos liberdade, tendo mais liberdade, isto e, maior liberdade em rela<;:ao a tradi<;:ao, e as tradicionais estruturas
de domina<;:ao, mas maior dependencia do estado, dos sistemas de protec<;:ao
social formais, ou mesmo da pura necessidade.
Corn a modernidade, o individuo e obrigado a ser livre: e esperado que
cada individuo seja urn cidadao activo, participante totalmente responsavel pelas suas escolhas. Ao ser responsavel, o sujeito e responsabilizavel (Culpitt,
1999; O'Malley, 2004, 2008). Em consonancia, o novo capitalismo atomiza igualmente os individuos, potencializando o processo de individualiza<;:ao, pelo qual
a identidade do Eu se sobrep6e a identidade do Nos, o que Elias denomina de
Sociedade dos individuos (Elias, 2004). Para Norbert Elias, o processo de civiliza<;:ao e urn processo de individualiza<;:ao, em que cada vez mais as fun<;:6es de
protec<;:ao e de controlo deixam de ser desempenhadas por colectivos hereditarios (clas, familia, comunidade), ou outros como a corpora<;:ao ou classe social, e
passam a se-lo por colectivos estatais mais centralizados e progressivamente
urbanizados. Neste processo de civiliza<;:ao I individualiza<;:ao passamos de colectivos mais restritos e pequenos, para colectivos cada vez maiores, nos quais
as possibilidades de interven<;:ao do individuo podem ser claramente restringidas, devido a urn maior distanciamento relativamente aos centros de poder, e,
deste modo, diminui<;:ao real da capacidade dos individuos influenciarem as
decis6es do colectivo maior. Cada sujeito ganha uma maior margem de escolhas
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e alternativas, podendo decidir mais por si mesmo. De facto, pode e tem de
decidir cada vez mais por si mesmo. A regula<;ao dos indivfduos e cada vez
mais individual, mais interna, auto-regula<;ao. A enfase na responsabilidade
individual e na auto-regula<;ao leva a promo<;ao do empowerment individual
como capacita<;ao para agir, indispensavel para os sujeitos serem os tao desejados cidadaos activos e auto-governados (O'Malley, 2004, Pinto, 1998).
Nos colectivos mais restritos e fechados, predomina a perspectiva do N6s.
Nas sociedades mais industrializadas passa a predominar a perspectiva do Eu.
Como afirma Elias, "o facto de se atribuir um valor mais elevado aquilo que distingue as pessoas umas das outras, ou seja a sua identidade do Eu, do que aquilo que
elas tem em comum, ou seja a sua identidade do N6s, e uma caracteristica da
estrutura das sociedades mais evolufdas dos nossos tempos" (Elias, 2004:178).
Nas sociedades mais desenvolvidas, isto e, mais complexificadas, mais
diferenciadas, com maior especializa<;ao de fun<;6es, temos lugar a mais alternativas, mais decisoes de escolha e, pm·tanto, mais riscos.
No momento presente, de integra<;ao planetaria e globaliza<;ao, em que a
humanidade e cada vez mais o nfvel de sobrevivencia mais importante, estamos ainda a criar e testar meios de participa<;ao mais concreta na vida global
(Elias, 2004). Nao se trata de escolher a identidade N6s ou a identidade Eu: elas
nao existem em exclusao, precisam uma da outra. Trata-se antes de definir o
equilibrio de uma e outra, o equilibrio Eu I N6s.

3. Procedimentos metodol6gicos
Os objectivos deste estudo 1 sao analisar as representa<;6es e as expectativas
de inser<;ao profissional dos alunos de Servi<;o Social do ISCSP/UTL do ano
lectivo 2007/2008, aferindo as possfveis descontinuidades entre as representa<;6es
do mercado de trabalho destes alunos em periodo de forma<;ao e as expectativas
individuais de virem a integrar o mercado de trabalho a curto/ medio-prazo. A
recolha de dados consistiu na realiza<;ao de um inquerito por questionario autoadministrado a uma amostra intencional de 104 alunos. A amostra e composta
por 8 alunos do sexo masculino e 96 alunas do sexo feminino. A idade media
situa-se nos 22 anos com um intervalo entre os 18 e os 53 anos. Para o tratamento
de dados recorremos ao SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versao 15).

1

Os resultados apresentados fazem parte de um estudo realizado no ISCSP por uma
equipa de investiga<_;iio integrada par oito elementos (Carla Pinto; Da!ia Costa; Margarida
Mesquita; Maria Joiio Militiio; Maria Jose Silveira; Rosaxia Ramos; Stella Antonio; Maria
Vitoria Mouriio). 0 objectivo geral consiste em estabelecer um panto de partida para a monitoriza<_;iio da inser<_;iio profissional dos Licenciados em Servi<_;o Social pelo ISCSP.
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4. Integra\'ao individualizada: o desfasamento entre representa\'oes e expectativas de integra\'ao pessoal
No contexto de risco e de reflexividade corn responsabiliza~ao do individuo
pela sua sorte, procuramos perceber como e que os alunos de licenciatura de
servi~o social constroem o mercado de trabalho no qual irao entrar em breve, e
como perspectivam as suas possibilidades de integra~ao laboral. Como representam os futuros profissionais o campo do trabalho social? Interiorizaram ja a representa~ao de incerteza e instabilidade? Face a este contexto dificil, como constroem a
sua confian~a? Como se posicionam em termos de projecto reflexivo do Eu?
Representat;iio do contexto: o risco e a precariedade do mercado de trabalho
0 mercado de trabalho e predominantemente considerado como precario.
Principalmente se considerarmos a propor~ao de sujeitos que o considera como
precario (56,7%; £=59) e de sujeitos que o considera como sendo muito precario
(10,6%; f=ll), representando 67,3% da amostra (£=70). Os alunos que representam o mercado de trabalho como estavel sao 13,5% (£=14) da amostra e apenas
1,9°/t, (£=2) o representa como urn mercado de trabalho muito estavel. Nesta
resposta existem 18 sujeitos (17,3%) que respondem nao saber o grau de precariedade do mercado de trabalho.

Tabela 1 - Precariedade do mercado de trabalho
ll
59

E muito estiivcl

14
2

Tabela 2 - Acesso ao mercado de trabalho

Edificil
E muito dificil

56

53,8

13

12,5

0 acesso ao mercado de trabalho para o exerdcio do Servi~o Social e
representado como sendo dificil por mais de metade dos sujeitos (53,8%; £=56).
Correspondem a 13,5% (£=14) da amostra os sujeitos que consideram que o
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acesso ao mercado de trabalho vai ser facil. Uma propon;:ao ligeiramente inferior (12,5%; £=13) considera que este acesso sera muito dificil. A avalia<_;:ao deste
elemento constitui uma projec<_;:ao para o futuro, o que podera contribuir para o
facto de 20,2% (£=21) de respostas em que os sujeitos referem nao saber como
vai ser o acesso ao mercado de trabalho quando terminarem a sua forma<_;:ao.

Tabela 3 - Perspectivas de carreira
Boas

29

Razoaveis
M<is

54
12
9

51,9
11,5

A representa<_;:ao das perspectivas de carreira no trabalho social concentra-

se na posi<_;:ao intermedia da escala, corn a maior parte dos alunos a referir
perspectivas de carreira razoaveis (51,9%; £=54). Em 27,9'Ya (f=29) dos casos
manifesta-se uma perspectiva claramente positiva projectando muito boas e
boas perspectivas de carreira. Comparando este indicador corn as expectativas
pessoais de progressao na carreira fica mais evidente uma tendencia para os
alunos considerarem as possibilidades individuais de uma forma mais favoravel do que a representa<_;:ao que expressaram em rela<_;:ao ao que o mercado de
trabalho possibilita em termos gerais.

Tabela 4 - Expectativa de progressao na carreira

Muito boas
Boas
Razo<'iveis

Mas
Muito Mas
Total

0

5,8
43,3
37,5
5,8
0,0

104

100%

6
45
39
6

Numa escala de cinco pontos, variando entre muito boas e muito mas, a
maior propor<_;:ao de respostas esta no grau 'boas' (43,3%; £=45) seguindo-se o
grau 'razoaveis' (37,5%; £=39) e exequo os graus situados nos extremos da escala,
'muito boas' e 'mas', cada uma corn uma propor<_;:ao de respostas de 5,8% (£=6).
Esta distribui<_;:ao de opini6es em rela<_;:ao a progressao parece estar em consonancia corn as expectativas de autonomia profissional.
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0 trabalho social como vocat;;ao
0 investimento pessoal manh~m-se independentemente de o mercado de
trabalho ser representado como preca.rio e de dificil acesso. Isto pode estar
ligado a motiva<;:ao para 0 desempenho desta profissao.
A motiva<;:ao mais representada na escolha da licenciatura em servi<;:o social e de ordem pessoal e afectiva sugerindo a voca<;:ao. 'Gostar de ajudar os
outros' e a categoria de respostas mais escolhida (51,5%; £=53) seguida de uma
categoria que pode remeter-se aos mesmos factores embora seja formulada em
termos de profissao ('querer ser assistente social', que representa 25,2%; £=26
das respostas).

Tabela 5 -

Motiva~ao

para a escolha da licenciatura
26
53
,)
'
7
3
3

Qucrcr scr

Gostar de ajudar os outros
Scr uma liccnciatura com boa cmprcgabilidaclc
Por sugestao clc outros
Para progrcdir na carrcira

Nenhuma razao cm especial

2,9
2.9

A motiva<;:ao para a escolha da licenciatura parece coerente corn a ideia
dominante de representa<;:ao do trabalho social enquanto resposta assistencial.
A representa<;:ao do trabalho social como 'ac<;:ao de analise da realidade corn
vista a mudan<;:a social' remete para uma postura mais tecnica. Comparativamente, esta representa<;:ao parece-nos m a is evidenciada na motiva<;:ao 'querer
ser assistente social'.
A interpreta<;:ao destes dados nao deve ser dissociada do facto de os sujeitos da amostra estarem ainda em processo de forma<;:ao. 0 trabalho social e
associado a uma ideia de 'resposta assistencial junto de pessoas' em 52,9%
(£=55) das respostas representando urn pouco mais da metade da ideia predominantemente associada a profissao.

Tabela 6 -

Representa~oes

do Trabalho Social

ou necess!Cia<lcs
Rcsposta assistcncial junto de pcssoas
Ac<;iio de am\lisc da rcalidade eo m vista itmudan<;a social

Resposta 1mcctwta a problernas mcll\'!clua1s
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Da ana!ise do posicionamento dos inquiridos face a um conjunto de afirma<_;oes, podemos indiciar o entendimento de uma postura maioritaria de voca<_;ao pelo trabalho social. Uma voca<_;ao-missao que o sujeito assume, apesar das
tendencias da sociedade moderna.

Tabela 7 - 0 Trabalho Social
tolalmente
Concordo

Discordo

egratificante

42
3

A maioria dos inquiridos, 56,3% (£=58), concorda totalmente com a ideia
de que o trabalho social e gratificante. Ao todo, 97,1% estao de acordo com esta
afirma<_;ao. Estes dados parecem-nos coerentes com a principal motiva<_;ao dos
alunos para escolherem a licenciatura, que foi precisamente o desejo de quererem ajudar outros. Esta voca<_;ao voltada para o outro e sentida em si mesmo
coma gratificante, mesmo quando o trabalho social nao e percepcionado como
oferecendo outros atractivos, como veremos mais a £rente.

Tabela 8 - 0 trabalho social vai ser cada vez mais necessario
'-·"'"'""''"" lotalmcnte
Concordo

39,4

Discordo

1,9

A maioria dos alunos inquiridos tambem e de oprmao que o trabalho
social sera cada vez mais necessaria: 58,7% (£=61) concordam totalmente com
esta afirma<_;ao, e ao todo 98,1% estao de acordo com esta ideia. Parece-nos que
a clara maioria dos alunos acredita num futuro no qual o trabalho social tem
lugar e legitimidade, embora tambem sintam que a sociedade actual menospreza a ajuda social.
A maioria dos inquiridos concorda com a ideia de que no mercado predomina a procura do lucro (52,9%, £=55, concordam e 19,2%, £=20, concordam
totalmente), e que as actividades de apoio social sao secundarizadas face a este
imperativo.
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Tabela 9 - 0 mercado esta focalizado no lucro e as actividades
de apoio social sao secundarizadas
Concordo totalmente
Concordo
Discorclo

20
55

19,2
52,9
26,0

27

De igual modo, urn total de 61,6% considera que o trabalho social e uma
profissao pouco prestigiada (51,0%, f=53, concordam e 10,6%, f=ll, concordam
totalmente corn esta afirma<;ao). Mesmo sendo representada maioritariamente
como pouco prestigiada, e como tal pouco prestigiante, os alunos defendem
claramente a sua op<;ao formativa como gratificante do ponto de vista do profissional, como vimos anteriormente. Temos ainda que mais de V4 dos inquiridos, 38,5'Yo discordam da afirma<;ao, tendo, portanto, uma visao mais prestigiante da profissao.

Tabela 10 - 0 trabalho social
Concordo totalmcntc
Concordo
Discordo

e uma profissao pouco prestigiada
11
53
35

10,6
51.0
33,7

Os inquiridos tambem consideram maioritariamente que o trabalho social
nao proporciona grandes vantagens materiais aos seus profissionais, vantagens
estas que pudessem sustentar uma op<;ao meramente materialista da profissao.
Quanto a remunera<;ao, apenas 7,1% (f=7) concordam que se ganha bem
no trabalho social, contra 92,8% que discordam (76,55%, f=75, discordam, e
16,3%, £=16, discordam totalmente).

Tabela 11 - Ganha-se bem no trabalho social
Concordo totalmcntc
Concordo
Discordo

0,0

0
7

7,1
76.5

75

Apenas 10,9% concordam que o trabalho social proporciona regalias ao trabalhador (7,9, f=8, concordam e 3,0%, f=3, concordam totalmente), contra 89,1% que
discordam (75,2%, f=76, discordam e 13,9%, f=14, discordam totalmente).
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Tabela 12 - 0 trabalho social proporciona varios beneficios
ao trabalhador (senhas, telem6veis ... )
Cuncordo totalmente
Concordo

Discordo

76

3,0
7,9
75,2
l

Relativamente a autonomia profissional, a maioria dos inquiridos, 78,8%,
discordam que o trabalho social permite serum trabalhador autonomo (63,1 %,
£=65, discordam, e 8,7%, £=9, discordam totalmente). Contrariamente a esta
representa<;:ao maioritaria, as expectativas pessoais de autonomia sao positivas.
A expectativa de autonomia profissional no exercicio de uma profissao no Servi<;o social parece estar em consonancia cam a representa<;ao acerca das perspectivas de carreil·a. A maior parte dos sujeitos espera vir a possuir grande
autonomia no desempenho da profissao (55,8%; £=58). 24% (£=25) dos sujeitos
esperam vir a ter pouca autonomia no exercicio profissional. Nesta questao,
14,4% (£=15) dos sujeitos da amostra refere que nao sabe coma sera a autonomia profissional que tera.

Tabela 13 - 0 trabalho social permite ser urn profissional aut6nomo

Concordo
Discordo

25
65

24.3
63,1

9

Tabela 14- Expectativa de autonomia profissional
Muito grandc
Grandc
Pcqucna
Muito pcqucna

58
25
2
15

55,8
24,0
1,9

Os alunos favorecem sobretudo a ideia de que se o individuo for capaz,
consegue integrar-se no mercado de trabalho, e nao e necessariamente par ter
melhores notas ou par ter cunhas. Parece-nos que podemos identificar uma
perspectiva dominante que sugere urn entendimento coerente cam uma visao
individualizada da integra<;ao profissional, cabendo ao sujeito demonstrar as
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capacidades certas de envolvimento e empenho que !he abrirao as portas do
m undo !aboral. E preciso ser-se "capaz".
A maioria dos inquiridos, 71,5%, discorda da afirma<;ao que s6 quem tern
cunhas e que consegue arranjar trabalho na area social (63,7%, £=65 discordam
da afirma<;ao, e 7,8%, £=8, discordam totalmente). Cerea de urn quarto da amostra, 25,5% (£=26) concordam corn o peso das cunhas na inser<;ao profissional, e
apenas 2,9% (£=3) concordam totalmente.
Quanto a importancia das notas de licenciatura na inser<;ao profissional, a

Tabela 15 -

So quem tern cunhas e que consegue arranjar trabalho nesta area

totalmente
Concordo
Discordo

26
65

25,5
63.7

maioria dos inquiridos, 74,8%, discordam que os alunos corn boas notas conseguem sempre arranjar trabalho (63,1 %, £=65, discordam corn a afirma<;ao, e
11,7%, £=12, discordam totalmente). Na posi<;ao contraria, voltamos a ter cerea
de urn quarto dos respondentes: 20,4% (£=21) concordam corn a afirma<;ao, e
4,9% (£=5) concordam totalmente.

Tabela 16- Os alunos corn boas notas conseguem sempre arranjar trabalho

Concordo
Discordo

Tabela 17- Quem
Connl!'do totalmcntc
Concordo
Discordo

21
65

20.4
63.1

12

11

e capaz consegue ser bem sucedido profissionalmente
61
18

58,7
17,:1
I

Uma clara maioria dos inquiridos, 81,8%, concordam que quem e capaz
consegue ser bem sucedido profissionalmente: 58,7% (£=61) concordam e 23,1%
(£=24) concordam totalmente com esta ideia. Menos de um quarto da amostra
discorda: 17,3% (£=18) discordam e meramente um caso discorda totalmente.
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Conclusao
Da analise dos nossos resultados, verificamos um desfasamento entre representac;oes do mercado de trabalho e expectativas de integrac;ao pessoal por
parte dos alunos. 0 mercado !aboral de trabalho social e percepcionado como
precario e de acesso dificil, embora com potencial para proporcionar uma elevada gratificac;ao pessoal, gerando utilidade social. Contudo, o trabalho social e
visto igualmente como proporcionando pouca autonomia, baixa remunerac;ao,
poucos beneffcios, sendo pouco prestigiante para o profissional.
Face a este contexto de precariedade e risco, os sujeitos elaboram estrategias pessoais de integrac;ao securizantes. A partir da analise dos dados ganha
consistencia a hipotese de uma adaptac;ao do "Eu" ao contexto dominante num
sentido optimista. Esta estrategia fica patente nomeadamente na dissonancia
encontrada entre as representac;oes e as expectativas em relac;ao as perspectivas
de progressao na carreira; de autonomia no desempenho profissional; assim
como da confianc;a na capacidade de cada um para o sucesso profissional.
Enquanto a representac;ao do mercado e negativa, as expectativas pessoais
sao mais optimistas e positivas. Nesta postura, a identidade do "Eu" pode
individualizar-se do contexto do "Nos", entendido como mais dificil e precario.
0 risco associado ao mercado de trabalho esta ligado a um "Nos" difuso, sobre
o qual cada um dos sujeitos tem menor capacidade de controlo. A confianc;a,
associada a capacidade individual para lidar com este contexto, parece estar
ligada a vocac;ao como principal vector da escolha profissional. A representac;ao
predominante do trabalho social enquanto resposta assistencial ao Outro contribui para reforc;ar esta hipotese de interpretac;ao.
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