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Resumo
Pensar a forma<;:ao em Servi<;:o Social no quadro da Globaliza<;:ao econ6mica e Social, bem como do Espa<;:o Unico Europeu, assume particular desafio e
estimulo nao s6 para os investigadores sociais mas tambem para os profissionais (Assistentes Sociais), que diariamente sao chamados a intervir na diversidade de dinamicas sociais vivenciadas na sociedade actual.
Esta comunica<;:ao procm·a promover uma reflexao sobre a forma<;:ao em
Servi<;:o Social revista no conjunto das orienta<;:6es da Declara<;:ao de Bolonha
para o Ensino Superior, numa rela<;:ao estreita corn os prindpios e fundamentos
do Servi<;:o Social (Direitos Humanos, Auto-determina<;:ao, Justi<;:a Social, Dignidade Humana), no contexto de urn modelo de forma<;:ao superior orientado
para o segmento de mercado baseado no Ensino - Aprendizagem de competencias.
Pensar a forma<;:ao em Servi<;:o Social num periodo da Hist6ria Mundial,
caracterizada por:
Urn novo paradigma da Sociedade, identificado corn a cidadania social;
Uma crise econ6mica mundial, cujo debate retoma o "capitalismo";
- Urn espa<;:o unico europeu, facilitador da livre circula<;:ao de Pessoas e
Trabalhadores em 2010;
- Urn modelo social europeu em debate;
- Uma diversidade cultural e etnica cada vez maior envolta no prindpio
da igualdade, da cidadania e da democracia.
T6picos, questoes, interroga<;:oes que procuram fazer desta comunica<;:ao
urn desafio, mas essencialmente urn convite ao debate de ideias e prindpios
transformadores de valores para a forma<;:ao em Servi<;:o Social.
Esta comunica<;:ao e essencialmente urn convite ao debate de ideias e prindpios transformadores de valores para a forma<;:ao em Servi<;:o Social.
Segundo a defini<;:ao Internacional de Servi<;:o SociaP "A profissao de Servi<;:o Social promove a mudan<;:a social, a resolu<;:ao de problemas nas rela<;:6es
humanas e o empowerment e a autonomia da pessoa para melhorar o seu bem-estar.
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0 Servi<;:o Social, atraves da utiliza<;:ao de teorias do comportamento humano e dos sistemas de protec<;:ao social, intervem nos problemas das pessoas
no contexto social envolvente. Os prindpios dos direitos humanos e da justi<;:a
social sao fundamentais para o Servi<;:o social.
A interven<;:ao do Assistente Social nao e improvisada, mas sim baseada
num conjunto de conhecimentos de diferentes disciplinas, que !he permitem
definir urn quadro metodol6gico proprio no marco das Ciencias Sociais e Humanas. M. Richmond (1922), considerava existir o mesmo espa<;:o cientifico e
profissional nas disciplinas que constituem as ciencias sociais, restringindo a
cada uma delas urn campo particular de metodologia, de constru<;:ao de objectos e objectivos.
0 Assistente Social elabora o plano da sua interven<;:ao, a partir da compreensao das situa<;:oes problema do Sujeito que o procura, no quadro da missao que lhe esta confiada, no contexto social em que a situa<;:ao emerge, de
forma a garantir uma resposta adequada e eficaz ao pedido.
E um profissional que precisa de uma forma~ao Humana, que lhe permita
estabelecer uma rela<;:ao corn o sujeito, uma forma<;:ao Te6rica, que lhe permita
organizar urn plano de interven<;:ao ajustado ao problema do Sujeito e facilite
urn discurso interdisciplinar corn outros actores e saberes intervenientes no
problema e uma forma<;:ao Tecnica na utiliza<;:ao de metodologias adequadas e
eficazes na resposta ao problema do Sujeito e desenvolva a sua cidadania activa
atraves da capacita<;:ao e empowerment das competencias pessoais, sociais,
interpessoais, relacionais e laborais.
Ao nivel te6rico-pratico o Assistente Social necessita de ter uma forma<;:ao
orientada para a interven<;:ao e para a investiga<;:ao que o prepare na identifica<;:ao e defini<;:ao da tematica, problematica e problema social objecto da sua
ac<;:ao bem como na utiliza<;:ao das politicas publicas e dos recursos sociais
comunitarios que facilitem a resposta social a dar ao sujeito e a satisfa<;:ao das
suas necessidades.
Outra dimensao importante na forma<;:ao do Assistente Social eo dominio
da Etica e da Deontologia Profissional como garante de urn exerdcio profissional sem preconceitos e ou juizos de valor sobre o Sujeito.
0 Assistente Social no seu quotidiano profissional cria as condi<;:oes necessarias ao dialogo com os sujeitos da sua interven<;:ao. Na rela<;:ao de ajuda ou
abordagem individual o Assistente Social come<;:a por estabelecer corn o sujeito
uma rela<;:ao de confian<;:a, considerada como prindpio fundamental no processo
de interven<;:ao. 0 Assistente Social sustenta o seu plano de interven<;:ao no
prindpio da Autodetermina<;:ao da Pessoa, garantindo-lhe respeito e liberdade
nas informa<;:6es que quer confiar ao profissional.
No estabelecimento da rela<;:ao de confian<;:a e necessario que o Assistente
Social leve o Sujeito a compreender a sua missao e as regras eticas da sua inter-
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ven<;ao, nomeadamente ao segredo profissional. Este e urn processo reflexivo
para o Assistente Social e para o Sujeito, permitindo ao profissional percepcionar
o grau de adesao ou nao do Sujeito ao plana de interven<;ao social definido.
Possibilita ainda reflectir e criar uma interac<;ao corn os parceiros envolvidos na
ac<;ao e compreender continuadamente as mudan<;as operadas no Sujeito.
E ainda importante referir os fundamentos eticos e teoricos da Interven<;ao
do Assistente Social na Rela<;ao de Ajuda, tendo presente que esta e uma rela<;ao plural e interactiva entre dois sujeitos humanos.
0 Servi<;o Social tal como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia utilizou e utiliza os quadros teoricos das ciencias sociais e humanas e na rela<;ao de
ajuda come<;ou por utilizar a Ajuda Psicossocial personalizada, orientada por
quatro ordens de valores ou sejam:
Os valores Humanistas, que centram a sua aten<;ao no Homem e no
respeito de si mesmo;
Os valores democraticos que desenvolvem as condi<;6es necessaxias ao
desenvolvimento da sua personalidade e a sua participa<;ao social e
dvica na sociedade;
Os valores politicos e Economicos, que promovem o prindpio da subsidiariedade e da igualdade de oportunidades e de direitos sociais;
Os valores Educativos, sustentados na dimensao cientifica do saber onde
o profissional se apoia e fundamentam o seu plano de interven<;ao.
No dominio etico, o profissional deve saber respeitar e usar na sua interven<;ao os prindpios de singularidade, de liberdade e autodetermina<;ao de
cada cidadao, o respeito de intimidade e a vida privada da pessoa, a autonomia
da pessoa reconhecendo-lhe competencias e capacidades, e de interdependencia face aos direitos e deveres que sao reconhecidos a todo o Cidadao em
sociedade. E tambem importante real<;ar a etica da responsabilidade social e a
etica da comunica<;ao.
0 Servi<;o Social na sua genese foi influenciado por teorias psicologicas,
de psiquiatria e da psicanalise. 0 metodo de Case - Work (Mary Richmond)
muito marcado pela psicanalise que influenciou a interven<;ao do Assistente
Social na dimensao de Escuta psicossocial do Sujeito na rela<;ao de ajuda sem
desvalorizar a dimensao da interven<;ao colectiva (familiar, grupal e comunitaria). Tendo o Servi<;o Social de Casos «case work>>, se apoiado teoricamente na
pedagogia, na biologia e na psicologia social, actualmente assume urn quadro
teorico interdisciplinar juntando aos saberes anteriores; teoria de antropologia,
direito e economia, embora pelo processo progressivo da pesquisa tenha hoje
uma metodologia mais especifica e orientada para os seus principios e missao.
A Interven<;ao individualizada do Servi<;o Social centra-se essencialmente
nos dominios externos e relacionais do sujeito, nomeadamente no que respeita
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as quest6es de emprego, inser<;ao comunitaria e no acompanhamento da pessoa
corn vista a resolu<;ao dos seus problemas e ou das suas limita<;6es.
A Interven<;ao Social de Ajuda a Pessoa sustenta-se no prindpio da cidadania activa criando e promovendo as competencias de participa<;ao do sujeito
na constru<;ao do seu projecto e autonomia de vida, devolvendo ao mesmo a
sua dignidade como pessoa e garantindo-lhe o direito de Autodetermina<;ao
decorrente da Declara<;ao Universal dos direitos do Homem.
Na rela<;ao de ajuda e ainda importante que o profissional estabele<;a algum distanciamento entre a pessoa e a situa<;ao problema que a mesma apresenta. Este distanciamento e importante, como forma de garantir o reconhecimento de Cidadania da pessoa pelo profissional e ao envolver na sua propria
interven<;ao enquanto actor e parceiro. A interven<;ao Social de ajuda a pessoa,
suporta-se numa rela<;ao de respeito mutuo em que a pessoa tanto e actor e
sujeito que tern direitos e deveres.
Presentemente, a rela<;ao de ajuda ganha particular aten<;ao no dominio da
Educa<;ao Especial, dominio que interage simultaneamente entre o EU (a pessoa) eo SOCIAL (o meio). E uma interven<;ao centrada sobre a pessoa que visa
essencialmente valorizar as suas capacidades e competencias activas de forma
adequada e adaptada ao ritmo da pessoa.
Carl Rogers e urn autor importante neste tipo de interven<;ao, nomeadamente sobre o desenvolvimento da pessoa, centrado numa interven<;ao nao
directiva, refor<;ando o envolvimento da pessoa na sua propria ac<;ao de forma
empatica.
0 Servi<;o Social hoje, nao pode continuar a aplicar os seus prindpios fundamentais, nomeadamente os Direitos Humanos e a Justi<;a Social, atraves da
norma, ou seja, por urn mero exerdcio de execu<;ao de uma ac<;ao determinada
superiormente (ex. ordem juridica), tern de o fazer pelo desenvolvimento de
competencias, reconhecidas como capacidades individuais e colectivas na pessoa,
no cidadao que o torna capaz e lhe da autonomia para esse exerdcio de aplica<;ao
de direitos e justi<;a social, o que designamos por promo<;ao da cidadania.
Este e urn exerdcio mais exigente, mas em minha opiniao mais tecnico e
mais profissional, integrado na chamada sociedade do conhecimento. Urn Assistente Social capacitado para acompanhar a mudan<;a do modelo de estado e
sociedade, caracterizado pelo processo da globaliza<;ao, que imp6e ao dominio
social o fortalecimento de uma cidadania social activa.
A Cidadania Social na Era da Globaliza<;ao e urn conceito desenvolvido
por Marshall e outros, que se baseia nos direitos civis, politicos e sociais, que
pressup6e a interven<;ao do Estado Na<;ao na realiza<;ao de metas propostas
pelos programas sociais.
A cidadania social fundamenta-se nos prindpios de igualdade, da participa<;ao, da responsabilidade social e da diversidade social.
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Valoriza a constrw;:ao de uma identidade social e a tomada de decisoes
responsa.veis em relac;:ao ao estilo de vida de cada pessoa.
A cidadania global, baseia-se na identidade etnica e em interesses econ6micos comuns.
A cidadania social activa, exige ao sujeito nao so que seja parte de um contexto social, mas que tenha tambem uma noc;:ao social de si mesmo. A dependencia que se estabelece numa relac;:ao pessoal pressupoe uma reciprocidade
baseada no reconhecimento mutuo do valor de igualdade da pessoa.
A era da Globalizac;:ao requer para alem de um provedor de assistencia social, um plano de desenvolvimento de novos conceitos em relac;:ao corn o direito
e a identificac;:ao de novas formas de responder as necessidades do ser humano.
Urn Assistente Social cujo domfnio te6rico-cientifico lhe permita criar instrumentos de intervenc;:ao profissional aplicados a:
- Referenciac;:ao/ sinalizac;:ao do problema social;
Elaborac;:ao do diagn6stico social sobre o problema;
Registo da informac;:ao recolhida durante o processo de intervenc;:ao
atraves de grelhas de registo;
Analise dos resultados obtidos pelo processo de intervenc;:ao atraves de
grelhas de analise que permitam avaliar a mudanc;:a produzida e os
constrangimentos ocorridos no processo interventivo;
A avaliac;:ao do problema atraves da identificac;:ao do fndice de gravidade
atraves de escalas e indicadores sociais;
- Avaliac;:ao dos resultados atraves dos objectivos predefinidos ou por
escalas de satisfac;:ao;
E avaliac;:ao de impacto no utente, no profissional, na organizac;:ao e na
comunidade.
Estas ferramentas de intervenc;:ao, obrigam o Assistente Social a associarem a investigac;:ao e o estudo da sua pratica, do seu objecto de trabalho e das
polfticas publicas por forma a criar maior assertividade e eficacia corn a aplicac;:ao das chamadas respostas sociais. Se no inicio, M.Richmond 2 apresenta o
diagn6stico social como resposta ao desafio da criac;:ao de urn metodo processual que conduz a identificac;:ao de objectividades e que separa 0 metodo assistencial do metodo cientifico, significando a formulac;:ao de hip6teses e uma
descric;:ao interpretativa sobre os problemas das pessoas. Na actualidade Liliana
Sousa, Pedro Hespanha, Sofia Rodrigues e Patricia Grilo (2007:61) 3, defendem
que "o diagn6stico tal como e efectuado resulta factual, linear e fragmentado,

e

"Diagn6stico Social" [1917] e "0 Que Serviqo Social de Caso" [1922].
Familias Pobres: Desafios a Intervenr;:ao Social. Coleo;:ao Sistemas, Familias e Terapias
11. Ed. CLIMEPSI.
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pressupondo que, sem a elimina<;ao das causas, os problemas nao serao resolvidos. Ora, na grande maioria dos casos, as causas fazem parte do passado e, por
isso, dificilmente poderao ser alteradas ou eliminadas. Os diagn6sticos focam
os problemas individuais dos elementos da familia: olha-se cada problema e
nao os padr6es de interac<;ao, nem como os problemas se incluem nessas
interac<;6es. 0 diagn6stico nao se debrw;:a sobre as interven<;6es ja tentadas
(formais e informais) e resultados".
Segundo Seikkula, Aunkil e Eriksson (2003), o profissional tern de ter a
capacidade de mobilizar competencias dos clientes.
Ao nivel do debate te6rico, considero que o Servi<;o Social nao deve desviar-se dos seus prindpios e fundamentos e que deve continuar a valorizar a Pratica
como constrw;:ao e aprofundamento do seu quadro te6rico de referencia.
A insen;:ao do Servi<;o Social nas Ciencias Sociais e Humanas, confere-lhe
legitimidade no conhecimento e utiliza<;ao de quadros te6ricos diversificados
como por exemplo - teorias sociol6gicas, teorias antropol6gicas, teorias psicol6gicas, teorias clinicas, teorias de justi<;a e outras de expectrum mais restrito e
especifico de acordo corn o problema em analise.
Referenciais te6ricos que consolidam uma forma<;ao em Servi<;o Social que
capacita os seus profissionais para uma interven<;ao de qualidade na realidade
social complexa e multifacetada.
Na sociedade contemporanea os problemas sociais caracterizam-se por
uma diversidade de dimens6es que interactuam junto das pessoas, das organiza<;6es e das comunidade locais de forma transversal e interdisciplinar sobre as
quest6es sociais e os saberes disciplinares.
Questao, muito caracteristica do Servi<;o Social, na medida em que o obriga a conhecer urn <<construto>> te6rico diversificado no dominio das ciencias
sociais e humanas que identificam e definem o seu marco te6ricometodol6gico. Este e urn exerdcio que acompanha o Servi<;o Social desde a sua
genese e em minha opiniao o devera continuar a acompanhar, de forma aprofundada e inovadora atraves dos contributos da investiga<;ao.
Na sociedade actual, reconfigurada no paradigma da Globaliza<;ao Social e
do Partenariado, ganha for<;a o debate de Kant no que concerne a que o Ser
Humano e Superior a Qualquer Pre<;o, emergindo neste debate a dialectica entre
"tudo tern urn pre<;o" e "tudo tern uma dignidade".
Ideia refor<;ada no preambulo da Declara<;ao Universal dos Direitos do
Ho m em (1948)," o reconhecimento da Dignidade a todo o ser Humano e dos
seus direitos iguais para todos constitui o fundamento da Liberdade, da Justi<;a,
e da Paz no m undo". Proclama ainda como direitos fundamentais do Homem a
Dignidade e o Valor da Pessoa Humana, de igualdade entre Homens e Mulheres. 0 artigo primeiro precisa que "todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos".
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Abrimos o debate sobre a Dignidade da Pessoa enquanto Ser Humano e
sobre as quest6es da equidade social no quadro de uma reflexao mais ampla
denominada de Discrimina~ao Positiva. Nesta perspectiva deve o Assistente
social na rela~ao de ajuda ter em conta os prindpios expressos na Carta Social
Europeia dos Direitos Fundamentais ou seja: ponto Ill «lgualdade>>, IV <<Solidariedade>>, bem como estar atento a interpreta~ao dos direitos sociais de forma
favoravel as pessoas em dificuldade.
0 Servi~o Social no quadro das Ciencias Sociais e Humanas consiste numa
forma~ao cujo perfil profissional e definido pela sua dimensao operativa, cuja
capacidade de concretiza~ao e de ac~ao deve estar cada vez mais baseada em
instrumentos e ferramentas tecnicas e cientificas.
Este quadro de prindpios e fundamentos te6rico-cientificos para o Servi~o
Social na actualidade encontram sustenta~ao nas orienta~6es da Declara~ao de
Bolonha, quando esta prop6e como aquisi~ao de competencias profissionais ao
nivel do:
V Ciclo (Licenciatura):

• Conhecimento e compreensao num determinado campo de estudo quer
a nivel te6rico, quer a nivel pratico (conhecimento da actividade do seu
campo de estudo).
• Aplicar os seus conhecimentos e compreensao a um nivel profissional e
que demonstrem as suas competencias atraves da resolu~ao de problemas dentro do seu campo de estudo.
• Capacidade para recolher e interpretar informa~ao relevante e efectuar
analises capazes de serem usadas na resolu~ao de problemas sociais,
cientificos ou eticos.
• Transmitir informa~ao, ideias, problemas e solu~6es quer a um publico
especialista, quer a um publico nao-especialista.
• Capacidade de aprendizagem necessaria para continuarem a estudar
com um elevado grau de autonomia.
2.Q ciclo (Mestrado):

• Conhecimento e compreensao de materias que complementem e acrescentem algo mais ao tipo de conceitos associados ao primeiro ciclo, e
que forne~am a base e originalidade necessarias para 0 desenvolvimento
de aplica~ao de ideias num contexto de pesquisa.
• Aplicar o seu conhecimento e compreensao e capacidade de resolu~ao
de problemas em ambientes novas ou pouco familiares em contextos
mais abrangentes.
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• Capacidade para integrar conhecimento e lidar corn a complexidade de
forma a formular conclus6es corn informa<;:ao limitada ou incompleta,
mas que incluam reflex6es ao nfvel das responsabilidades sociais e eticas.
• Transmitir as suas conclus6es tal como os conhecimentos e argumentos
que estao na base de tais conclus6es quer a uma audiencia de especialistas, quer a uma audiencia de nao especialistas, e de uma forma perfeitamente clara.
• Capacidade de aprendizagem necessaria para continuarem a estudar de
uma forma dirigida a ele proprio (estudante) ou autonoma.
3.Q ciclo (Doutoramento):

• Compreensao sistematica de urn campo de estudo, e dominem totalmente as tecnicas e metodos de pesquisa associados a esse campo.
• Habilidade para conceber, projectar, implementar e adaptar urn processo
de pesquisa.
• Contribui<;:ao atraves de uma pesquisa original que tenha desenvolvido
urn corpo de trabalho consideravel, algum do qual tenha sido alvo de
reconhecimento merito nacional e internacional.
• Efectuar analises crfticas, avalia<;:ao e sfntese de ideias novas e complexas.
• Comunicar corn os seus colegas, corn o corpo academico e corn a sociedade em geral sobre a sua area de trabalho.
• Promovam no contexto academico e profissional, avan<:;os tecnologicos,
sociais e culturais numa sociedade baseada no conhecimento.

A

forma~,;ao

em

Servi~,;o

Social na Actualidade

Na sociedade contemporanea a forma<;:ao em Servi<;:o Social nao deve continuar envolvida no debate classico se e ou nao uma ciencia social, ou se e uma
disciplina cientffica das ciencias sociais, ou se e uma profissao mas sim num
quadro de urn Espa<:;o Unico Europeu para o Ensino Superior no quadro das
orienta<;:6es da Declara<;:ao de Bolonha de forma igual a qualquer outra area
cientffica das ciencias sociais obrigando ao reconhecimento do Servi<;:o Social
coma domfnio cientffico no Sistema Universitario.
As novas orienta<;:6es para o ensino universitario advem da Estrategia de Lisboa (Mar<;:o 2000) e dos seus grandes objectivos estrategicos: economia baseada no
conhecimento, na competitividade, na coesao social e no crescimento sustentavel,
aliando moderniza<;:ao e inova<;:ao nos processos de trabalho, gestao e emprego.
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Esta dinamica confere novo papel aos sistemas de forma<;:ao e educa<;:ao,
orientados para a cria<;:ao de centros de excelencia, de investiga<;:ao e de produ<;:ao de conhecimento.
Movimento que assenta em dois aspectos essenciais para uma economia
baseada no conhecimento, ou sejam, a coesao social corn forte investimento nas
pessoas e combate a exclusao social e integra<;:ao plena do cidadao na sociedade
do conhecimento. 0 papel da ciencia, da educa<;:ao e da cultura ao servi<;:o da
Economia e da Inclusao social.
A Conferencia de Berlim (19.Set.2003) salienta a investiga<;:ao, a interdisciplinaridade e a qualidade da forma<;:ao, orientada para a sociedade digital e
tecnol6gica e para a utilidade social do conhecimento.
E importante reconhecer neste quadro o Papel do Ensino Superior na constru<;:ao da nova Sociedade baseada no conhecimento;
• Relevancia da Investiga<;:ao para o desenvolvimento Tecnol6gico, Social
e Cultural;

• 0 refor<;:o dos Pilares essenciais de qualquer sociedade: Cidadania; Cultura; Ciencia; Inova<;:ao.
A declara<;:ao de Bolonha antecedida pela declara<;:ao da Sorbone4 cujo objec-

tivo era a "harmoniza<;:ao da estrutura do ensino superior no sistema Europeu".
A declara<;:ao de Bolonha5 estabelece os objectivos gerais para a cria<;:ao de
urn Espa<;:o Europeu de Ensino Superior ate 2010.

Os Objectivos de Bolonha e as

muta~oes

no paradigma de ensino

Promover a mobilidade, flexibilidade e comparabilidade, baseado no sistema de transferencia de creditos europeu (ECTS), tendo em vista a promo<;:ao
da empregabilidade, e a promo<;:ao da coesao europeia, atraves do conhecimento e da inova<;:ao, num espa<;:o europeu competitivo e atractivo.
Concretizar o desenvolvimento de urn novo paradigma de organiza<;:ao do
ensino, centrado no aluno e nos objectivos da forma<;:ao, atraves do qual se
procede a uma passagem do sistema curricular tradicional, baseado na justaposi<;:ao de conhecimentos, para urn sistema centrado no desenvolvimento de areas
curriculares alargadas, desenhadas em fun<;:ao dos objectivos e na mobilidade
da forma<;:ao a prosseguir.

4

Assinada em Maio de 1998 pelos ministros do ensino superior da Fran<;a, It<'llia, Reino
Unido e Alemanha.
5
Assinada em 19 de Julho de 1999 pelos ministros de educa<;iio de 29 paises da Uniiio
Europeia.
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Reconverter o papel da universidade, claramente vinculado a um modelo
de cidadania activa e da universalidade da democracia, liberdade (na investiga<;:ao e forma<;:ao) e multiculturalidade.
Novos desafios das institui<;:6es de ensino superior: emprendedorismo,
inova<;:ao, excelencia, merito, criatividade, flexibilidade e a capacidade do risco.
Bolonha imp6e uma nova ordem para a forma<;:ao superior ou seja orientada para o segmento de mercado, pelo que integra no seu processo dimens6es
como:
Altera<;:ao curricular dos pianos de forma<;:ao;
- Rela<;:ao de parceria entre Universidade e Sociedade Civil;
Internacionaliza<;:ao e Transferencia de ECTS;
Responsabilidade individual do aluno no processo de forma<;:ao, criando
o chamado curricula aberto.
Bolonha traz consigo uma das dimens6es mais fortes e fundamental
constru<;:ao de um espa<;:o {mico ew·opeu mais coeso, ou seja:

a

- Promover um Sistema de forma<;:ao Superior na Europa, assente na responsabilidade de preparar/ formar profissionais (tecnicos e investigadores)
com impacto e consequencia na sociedade Europeia e no Desenvolvimento econ6mico sustentavel e na coesao social.
A concep<;:ao de Servi<;:o Social sustentada em prindpios de Conhecimento e Saber Te6rico, reconhecidos como recursos necessarios ao desenvolvimento de uma interven<;:ao eficaz com o sujeito.
Este processo ao nivel Europeu representa Vantagens e Desvantagens para
a forma<;:ao em Servi<;:o Social.
- Tem vantagens na integra<;:ao da forma<;:ao em Servi<;:o Social no sistema
de ensino superior no Espa<;:o Europeu, garantindo-lhe um reconhecimento e um espa<;:o academico igual, no que respeita aos diferentes
ciclos de forma<;:ao (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento), um debate cientifico no dominio das Ciencias Sociais e Humanas atraves nao s6
da sua rela<;:ao de coabita<;:ao no sistema universitario mas essencialmente atraves da investiga<;:ao aplicada e estudos comparados.
Tem desvantagens, relativamente a sua tradi<;:ao no sistema universitario
e rela<;:ao de coabita<;:ao (monoforma<;:ao), comparado com as restantes
areas cientificas das ciencias sociais e humanas (Sociologia, Antropologia, Filosofia, Psicologia, Direito).
Esta tradi<;:ao caracterizada, de falta de debate cientifico na academia no
dominio do Servi<;:o Social, pode desvirtuar a sua "missao" e essencialmente a
sua natureza de piano de forma<;:ao com uma forte componente de pratica.
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E uma

forma~ao orientada para a leitura das praticas profissionais atraves

de quadros te6ricos espedficos que desenvolve competencias profissionais no
Assistente Social para uma interven~ao fundamentada, coesa e orientada por
metodologias de Servi~o Social ao nivel individual e colectivo nos problemas
sociais das pessoas e das comunidades locais.

Urn Piano de Formac;;ao para o Presente e o Futuro

Definir hoje corn urn horizonte futuro urn plano de forma~ao em Servi~o
Social, obriga a ter em presen~a urn conjunto alargado de instrumentos de
natureza Internacional, Europeia e Nacional, citando aqui apenas os de natureza Internacional e Europeia, como sejam:
- A Declara~ao Universal dos Direitos Humanos;
- A Declara~ao sobre progresso e desenvolvimento social de 11/12/1969
da Assembleia-geral das Na~oes Unidas;
Global Standards for the Education and Training of the Social Work
Profession (general Assemblies of IASSW and IFSW, Adelaide, Australia, 2004);
- Estudo Mundial sobre os problemas e prioridades sobre o Bem-estar
Social para o Desenvolvimento realizados desde 1968 pelo departamento
de Assuntos Econ6micos e Sociais Internacionais das Na~oes Unidas/
/Nova York (1986);
- Carta Social Europeia dos Direitos Fundamentais, pontos Ill «lgualdade>>, IV <<Solidariedade>>;
- Resolu~ao da Assembleia-geral das Na~oes Unidas n.Q 32/130 de Dezembro de 1977 «Direitos Humanos e liberdades fundamentais>>;
Delibera~oes do Grupo de Trabalho da Comissao de Direitos Humanos
sobre urn protocolo Opcional ao Convenio Internacional sobre Direitos
Econ6micos, Sociais e Culturais (ICESCR), ano 2007 e 2008;
- Resolu~ao 67/16 sobre fun~oes, forma~ao e estatuto dos Assistentes
Sociais do Comite de Ministros do Conselho da Europa;
- Recomenda~ao de 2001, da Comissao de Ministros do Conselho da Europa para os Estados Membros sobre fun~oes e atribui~oes dos Assistentes Sociais;
0 C6digo de etica dos Assistentes Sociais - prindpios e criterios, da
Federa~ao Internacional dos Assistentes Sociais de 1976;
Os Tratados da Uniao Europeia - Amsterdam (1999), Nice (2001), Lisboa (2007).
0 Plano Tecnol6gico e a Sociedade de Informa~ao.
- IBSA- Indicators, Benchmarks, Scoping and Assessment.
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Urn Piano de Estudos que habilite o profissional de Servi<;o Social (o Assistente Social) corn competencias de:
- Capacidade para trabalhar numa rela<;ao de parceria corn as pessoas,
familias, grupos, organiza<;oes e comunidades as suas necessidades, interesses e constrangimentos;
- Capacidade para planear, implementar, avaliar, reprogramar a prcitica
profissional;
- Capacidade para apoiar as pessoas e promover nelas a sua Cidadania e
Co-responsabilidade partilhada;
- Capacidade para intervir em situa<;5es de emergencia, crise e de risco
social;
- Capacidade para administrar e gerir organiza<;5es e servi<;os sociais e
especialmente a sua pratica profissional na organiza<;ao corn a utiliza<;ao da metodologia e tecnicas de Supervisao.
Em sfntese, urn profissional corn competencias para:
-

Intervir;
Investigar;
Analisar;
Avaliar;
E utilizar conhecimento em Servi<;o Social (saber), actualizado a partir
das melhores praticas (saber fazer) e aceitar rever e actualizar o seu
conhecimento (saber ser).

Defendo, que urn piano de estudos para o l.Q ciclo de estudos deve integrar nos seus conteudos formativos, sobre:

- Fundamentos do Servi~o Social - principios e conceitos, metodos e
tecnicas de Servi<;o Social (individual, familia e colectivo ), teorias (diagn6stico) e estrategias de interven<;ao social e de comunica<;ao em Servi<;o Social;
Politicas publicas e sistema de protec~ao social - medidas de bemestar social, conceptualiza<;ao e operacionaliza<;ao de respostas sociais,
enquadramento institucional e administra<;ao de servi<;os sociais (rede
pt!blica, rede privada e rede de solidariedade social);
Modelos de lnterven~ao em Servi~o Social e problemas sociais contemporaneos - desenvolvimento humano e interac<;ao entre Homem e
Sociedade ou Cidadao e Meio Social, igualdade Versus Desigualdade,
dependencia e vulnerabilidade social, estrutura social e diversidade social e cultural;
Ferramentas h~cnicas do Servi~o Social - Atendimento social, Acompanhamento social sistematico, Visita domiciliaria, Entrevista, Observa<;ao,
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Informa<;ao social, relat6rio social, caracteriza<;ao s6cio-familiar, Supervisao, pericia social, plano individual de readapta<;ao, acordo de promo<;ao e protec<;ao, plano individual educativo, Avalia<;ao de caso, Escalas e Tecnologias da informa<;ao e comunica<;ao.
Praticas Supervisadas e forma<;ao experiencial em Servi<;o Social- unidades curriculares de forma<;ao pratica em exerdcio onde se experimenta
o Saber, o Saber Fazer e o Saber Ser atraves da correla<;ao que se estabelece entre Teoria e Pratica e Pratica e Teoria.

Conclusoes
Torna-se necessaria questionar os planos de forma<;ao em Servi<;o Social e
a sua rela<;ao corn a produ<;ao do conhecimento no quadro das novas orienta<;6es para o Ensino Superior no Espa<;o Europeu e no processo de Globaliza<;ao
Econ6mica e Social:
'r A integra<;ao do "conhecimento" produzido nos conteudos das unida-

des curriculares do Plano de Estudos pelos professores e alunos;
'r Rela<;ao do "conhecimento" corn o mercado (lnfluencia ou Condicio-

nante).
'r Rela<;ao do "conhecimento" corn as Politicas Publicas (Aplica<;ao ou

Avalia<;ao).
'r Rela<;ao do "conhecimento" corn mobilidade de recursos humanos especializados e a livre circula<;ao de pessoas e trabalhores no Espa<;o
Europeu.
y Questionar e avaliar 0 papel dos profissionais no ambito:
• da aplica<;ao do conhecimento;
• da promo<;ao do conhecimento;
• da inova<;ao do conhecimento.

'r Neste ambito torna-se necessaria rever:
• Os planos curriculares de Servi<;o Social no dominio da produ<;ao de
conhecimento, no quadro:
• Dos Direitos Humanos, Sociais e Culturais;
• Das novas tecnologias;
• Da sociedade da informa<;ao;
• Da globaliza<;ao;
• Das redes e do partenariado;
• E da Cidadania Social.

'r Na actualidade, na minha opiniao o plano de estudos de Servi<;o Social
nao deve continuar a ser generalista tendo em conta a diversidade e
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complexidade dos problemas soCials e o tempo de dura<;:ao da sua
forma<;:ao. No entanto reconhe<;:o que ha urn conjunto de ferramentas e
instrumentos h~cnicos que tern de ser comuns na forma<;:ao em Servi<;:o
Social de forma a criar unidade e identidade profissional.
A Investiga<;:ao em Servi<;:o Social deve ser reconhecida como elemento
essencial a produ<;:ao do conhecimento, numa Sociedade orientada por
quadros te6ricos e etico politicos de cidadania social, constituindo por
si s6 uma exigencia a comunidade do conhecimento e da ac<;:ao.
A Sociedade actual prop6e a reconstru<;:ao do Modelo Social e de Coesao Social no dominio das praticas e nao apenas no dominio das ideias,
o que constitui urn desafio e urn compromisso para a forma<;:ao em
Servi<;:o Social.
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