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Resumo: Nesta interven<;:ao, num primeiro momento, tenta-se equacionar
a institucionaliza<;:ao do Servi<;:o Social como profissao que, tendo como uma
das referencias hist6ricas o pensamento humanitario, assume legitima<;:ao profissional plena com o estabelecimento de uma nova rela<;:ao entre o Estado e
Sociedade Civil.
Partilha-se a concep<;:ao de Chris Rojek (1988) de que a crise cultural do Servi<;:o Social moderno esta relacionada com o fossa entre a linguagem e o significado, entre a representa<;:ao e a ac<;:ao, enraizadas numa sociedade que ja nao
existe. Na crise de modelo de sociedade, a privatiza<;:ao e a desregula<;:ao sao
meios de ajustamento estrutural do Estado a nova economia global - um processo
simultaneo de globaliza<;:ao e localiza<;:ao com consequencias ao nivel da perda de
legitimidade e autoridade politica e com a erosao do projecto de modernidade,
onde a educa<;:ao como um todo perde a sua arienta<;:ao (Finger e Asun, 2003:106).
Esta realidade, a que alguns autores chamam p6s-moderna, tem no individualismo uma caracteristica marcante, quer para a pratica da educa<;:ao de adultos, quer para a ac<;:ao social.
A comunica<;:ao, num segundo momento, procm·a apresentar um estudo
ainda explarat6rio sobre a forma<;:ao, com especial enfoque na autoforma<;:ao,
procurando identificar as aprendizagens realizadas nos percursos profissionais
dos assistentes sociais, os significados que lhes atribuem e quais os processos
das suas constru<;:i5es identitarias.

Introdu~ao

Abordar o problema das rela<;:i5es entre a farma<;:ao continua e as constru<;:i5es identitarias e, na perspectiva que utilizo de "pratica-investigadara", come<;:ar par falar de n6s ... os e as assistentes sociais, os que exercem a profissao, os
que investigam e os que leccionam (sendo estes exerdcios par vezes cumulativos ou alternados)- na tentativa de questionar e procurar respostas.
Assim, podemos come<;:ar por perguntar quais as concep<;:oes e praticas
que temos da profissao e do campo profissional e cientifico e de que formas
entendemos a rela<;:ao com o conhecimento?
Coma nos identificamos profissionalmente, para n6s, entre n6s e para os
outros?
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Poderemos ainda, perguntar-nos que rela<;ao estabelecemos entre os saberes te6ricos e os saberes provenientes da pratica e como fomos aprendendo a
"tornar-nos" assistentes sociais?
E afinal, o que e isto de ter uma profissao? Ter uma habilita<;ao academica
(elemento tido como identitario por excelencia) e sin6nimo deter uma profissao?
Para alem da forma<;ao inicial formal, que outros aspectos influenciam a
traject6ria profissional e a(s) constru<;ao(oes) identitaria(s)?
Alimentando a discussao de como as profissoes estao hoje preenchidas
por uma plenitude de campos profissionais, o que por hip6tese, as torna muito
pouco fieis a uma identidade {mica, tenho vindo a utilizar a investiga<;ao empfrica no ambito do meu processo de doutoramento para demonstrar que sao as
rela<;oes humanas e as rela<;oes corn o saber que estao fundamentalmente em
causa na transi<;ao paradigmatica que atravessamos.
Os paradigmas actuais de referencia das teorias contemporaneas da Educa<;ao/Forma<;ao e as orienta<;oes das Politicas Educativas fundadas sobre a Forma<;ao ao Longo da Vida sao, em parte, resultantes da evolu<;ao da pesquisa
sobre os processos complexos da constru<;ao da autonomia, da identidade e da
autoforma<;ao permanente.
Mas sao tambem resultantes da evolu<;ao dos modelos de regula<;ao da
educa<;ao escolar e da forma<;ao profissional, bem como das suas rela<;oes corn a
economia e corn o mercado de trabalho.
Parto da convic<;ao de que as transforma<;oes da actualidade e os modelos
e as estrategias de desenvolvimento em curso nao podem ser analisadas apenas
nos niveis institucional, politico ou sociol6gico; pelo contrario, devem ser
investigadas tambem no seio das suas interdependencias corn a vida dos indivfduos e corn a constru<;ao e reconstru<;ao continua das suas identidades.
Neste ambito sobressai tambem uma critica a uma concep<;ao de «acumula<;ao de conhecimentos>> e a defesa de uma maior inter-rela<;ao entre a forma<;ao inicial e a forma<;ao continua.
Optando, diria que me situo na concep<;ao de identidade filiada na perspectiva interaccionista 1 onde se perspectiva a ac<;ao humana como algo que se
constr6i na comunica<;ao frente a frente, corn os outros, e nao estritamente

1
0 interaccionismo simb61ico teve origem nos E.U.A ., surgindo ligado aos principios
filos6ficos do pragmatismo defendidos, entre outros, por autores como William James,
George Mead e John Dewey que consideravam que a pessoa humana e o produto das
interaq:oes sociais, nomeadamente das que se produzem a partir da linguagem e do jogo.
No ambito da sociologia, o interaccionismo tern-se constituido como polo centralizador do debate de ideias, alimentando diversas perspectivas interpretativas e dinamicas da
problematiza-;:ao social.
0 objectivo do interaccionismo e a estrutura da experiencia individual na vida social
(Goffman, 1993).
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comandada pelas normas e valores sociais impostos, reconhecendo a participa<;ao activa dos sujeitos na constrw;:ao da sua identidade.
A questao das socializa<;:oes e da identidade remete-nos por sua vez para o
conceito de profissionaliza<;:ao e para a dinamica de uma profissao.
As representa<;:6es que os profissionais fazem de si mesmos (bem como as
representa<;:6es que os outros fazem da profissao e dos profissionais) dependem
das cren<;:as, valores e referencias culturais que se adoptam no quotidiano, mas
tambem de patrim6nios simb6licos herdados e construidos ao longo dos tempos.
Na perspectiva escolhida das Ciencias da Educa<;:ao mobilizo o entendimento de Barbier sobre a forma<;:ao de adultos como "laborat6rio de prriticas
novas." (Barbier et al 1991, p.75), partilhando aqui uma questao de fundo que
tem percorrido a experiencia deste processo de investiga<;:ao: procurar entender
como os adultos se formam.
No caso escolhido, dos assistentes sociais, fora do contexto formal da educa<;:ao, mas no contexto formal e informal das rela<;:oes de trabalho com os
varios intervenientes dos processos de interven<;:ao social.
Um dos principios definidos, nesta nova epistemologia da forma<;:ao, e o
de que aprende-se em todos os lugares e circunstancias da vida, intencionalmente ou nao, sendo as aquisi<;:6es escolares formais (que continuam a validar
os conhecimentos) apenas uma parte reduzida do saber global (ser, pensar,
fazer, sentir) que cada adulto possui, desenvolve e constr6i.

A legitima~ao profissional do assistente social no quadro de novas
entre o Estado e a Sociedade

rela~oes

Ao percorrer os processos de emergencia, institucionaliza<;:ao e de
profissionaliza<;:ao do Servi<;:o Social, damo-nos conta da diversidade de formas
que podem tomar as teses sobre o Estado e as suas politicas sociais e pretende-se sobretudo evitar a conota<;:ao de neutralidade que, por vezes, lhe e atribuida.
Sobre a concep<;:ao de Estado, opoem-se as perspectivas pluralistas e marxistas, divergindo fundamentalmente nas suas concep<;:oes sobre a rela<;:ao do
Estado com a Sociedade. As teorias pluralistas 2 tendem a supor que o Estado e
bastante aut6nomo em rela<;:ao a sociedade 3, enquanto as teorias marxistas definem o Estado pelo seu compromisso com a classe dominante, atribuindo-lhe
um papel de mediador de conflitos no interior dessa mesma classe.

2

Resultantes da emergencia e desenvolvimento da teoria politica pluralista, no ambito
da teoria liberal. 0 pluralismo e apresentado COITIO a reintrepreta<;:ao do «bem COITIUITI>>,
assumindo o Estado uma posi.;:iio de arbitro neutro.
3
0 que tem justificado uma posi<;:iio de aparente neutralidade perante os diferentes
grupos de interesse, colocando o Estado fora dos conflitos sociais.
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Actualmente, em nada diminui a complexidade e a diversidade de analises e a necessidade de urn continuo aprofundamento, quer sobre a analise do
Estado para a compreensao das politicas sociais, quer sobre a natureza do
Estado na sociedade capitalista.
Jacques Donzelot (1994) questiona corn alguma ironia se a virtude do «Social»
nao sera resultante de uma dupla nega<;:ao 4 de duas ideias igualmente sedutoras
e enganosas: uma ordem civil naturalizada e uma ordem politica que se cumpriria no sentido historico?
0 «Social» aparece, assim, como urn registo hibrido, na impossibilidade,
quer de obedecer a uma imposi<;:ao politica das massas, quer de acantonar-se na
protec<;:ao da sociedade civil.
Entre nos e ate hoje, a sociedade portuguesa e caracterizada por urn «atraSO»
nao so no estabelecimento da democracia juridico - politica do estado de direito,
como tambem por uma tardia e restrita efectiva<;:ao de direitos sociais enquanto
garantia do Estado de Bem-estar Social.
Esta forma de regula<;:ao social nao tern tido por fundamento o equacionamento de garantias sociais, nem a produ<;:ao estatal de cuidados universalistas.
Basicamente, o papel das politicas sociais no quadro de urn "semi-Estado
Providencia", tern si do o de uma resposta remediativa aos desequilibrios e nao
se tern mostrado capaz de gm·antir uma sustentada progressao na !uta contra a
pobreza.
As mudan<;:as do t!ltimo seculo na organiza<;:ao do capitalismo - o seu
alcance global, as inova<;:oes tecnologicas revolucionarias, a centraliza<;:ao em
empresas e institui<;:oes financeiras gigantes e transnacionais - resultaram no
aumento de assimetrias (no interior das regioes dos paises ditos desenvolvidos,
entre paises 'ricos' e paises 'pobres', entre o norte industrializado eo sui subdesenvolvido), e na exclusao de grande numero de cidadaos da participa<;:ao economica, social e politica.
Assim, no discurso politico a no<;:ao de <<progresso>> passa a ser substituida
pela de «mudan<;:a social>>, alvitrando a possibilidade do nascimento de urn
«social do terceiro tipo>> que, num registo proximo de Bourdieu, seria urn social
que passou para o campo da sociedade, tentando abranger quer o campo do
Estado, quer o campo do mercado.
Assim, as dttvidas surgidas na decada de 70 do seculo passado, sobre a
viabilidade economica do Estado de bem-estar universalista, deram lugar na
decada de 80 a profundas altera<;:oes nas despesas sociais dos or<;:amentos publicos, nos novos metodos de prover e administrar os servi<;:os, na adop<;:ao
de esquemas de privatiza<;:ao e subcontrata<;:ao, que visavam retrair o Estado
(Rodrigues, 1999:40).
4
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As posi<;:oes e teses desenvolvidas ao longo das ultimas decadas tern desenhado, de formas muito variadas, perfis das actividades estatais no dominio do
bem-estar, defendendo quer a resistencia do Estado-providencia, (corn mais ou
menos renova<;:ao e reordenamento), quer a sua extin<;:ao (ideal supremo numa
sociedade de mercado ).
Neste debate, o contributo de Robert Castel apresenta como essencial a
perda da identidade pelo trabalho baseada na condi<;:ao de assalariado, num
clima de precaridade estabelecida. Apesar disso, identifica o Estado social como
urn actor central que face a determinadas estrategias desempenha o papel de
preparar transi<;:oes.
Alertando ainda para a ideia de que o Estado-providencia tambem e produtor de individualismo.
Assim, o estado de bem-estar e certamente paradoxal. Por urn lado, ele e
extraordinariamente popular, por rela<;:ao ao mundo imediato dos direitos a
pensoes e beneficios de milhoes de cidadaos. Por outro lado, a verdadeira escala
do seu crescimento e uma das mais notaveis caracteristicas do mundo p6s-guerra e permanece uma das mais dominantes, embora por vezes imperceptive!, das institui<;:oes do mundo moderno.
Na crise do Estado-providencia e possivel identificar 2 eixos de interpreta<;:ao: urn, defendido pelas correntes conservadoras, que retomam as teses liberais e assumem que o Estado e urn mau administrador dos recursos publicos e,
outro, que radica a sua critica na incapacidade do Estado-providencia se ajustar
as mudan<;:as na sua propria estrutura, preconizando a tese da reorienta<;:ao para
fazer face as mudan<;:as.
A ancilise de Boaventura Sousa Santos considera que a fase de transi<;:ao do
Estado de bem-estar, contem elementos novos e contradit6rios por rela<;:ao ao
que foi o paradigma dominante.
Na concep<;:ao de Santos a transi<;:ao paradigmatica do Estado "... Preenche em
parte a sua dimensao de bem-estar transferindo prerrogativas estatais para instituiqi5es
e associaqi5es nao estatais, sempre que e necessaria concretizar inovaqi5es sociais" (Santos, 1990:258)
Nas ultimas decadas no mundo do trabalho, as transforma<;:oes ocorridas
tern tambem produzido modifica<;:oes significativas para o Servi<;:o Social,
reordenando o mercado formal de trabalho dos assistentes sociais, quer no
ambito das suas condi<;:oes objectivas e subjectivas de trabalho, quer nos seus
espa<;:os s6cio-ocupacionais.
Destacam-se:
• a metamorfose do Estado (historicamente o grande empregador de Assistentes Sociais), corn a consequente altera<;:ao de papel das politicas
sociais e o reordenamento e redimensionamento das suas fun<;:6es;
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• a "refilantropizat;:ao" da questao social, onde se esbatem os direitos
sociais e as necessidades das classes mais pobres sao remetidas para o
mercado e/ou tornadas objecto de responsabilidade individual, submetidas a benevolencia e a solidariedade;
• a transferencia de servit;:os estatais para a sociedade civil, atraves de
sectores comunitarios e organizat;:6es nao governamentais.
Por relat;:ao a urn passado feito de praticas assistenciais, mais ou menos
filantr6picas, subscreve-se que o compromisso estatal corn a politica social celebra a orientat;:ao para politicas configuradas:
I) numa relat;:ao tensional de interesses antag6nicos;
II) numa concept;:ao de desigualdades sociais como problema colectivo
que devera suprir necessidades sociais;
III) numa articulat;:ao corn momentos e contextos espedficos.
Por tlltimo, ressalvaria que nas ultimas decadas as transformat;:6es que se
produziram nos mecanismos de regulat;:ao social tiveram consequencias nao s6
por relat;:ao a crise dos Estados-nat;:ao, mas tambem nas suas funt;:6es sociais.
E mais particularmente, no papel do Trabalho Social face a politica social,
pois este esta no centro de contradit;:6es e de mudan<;as nas nossas sociedades.
"A par das dificuldades relativas a sua interve111;iio face aprodw;iio e distribuic,;iio
de recursos para um desenvolvimento apoiado, assiste-se, face aglobalizac,;iio das economias, a um desajuste do estado, que se tornou demasiado pequeno para resolver os
grandes problemas da vida e demasiado grande para resolver os pequenos problemas da
vida." (Rodrigues, 1999:55)
E se a "questiio social" era, desde a revolut;:ao industrial ate a crise do infcio
da decada de 70, a das condit;:6es de vida dos trabalhadores e dos mecanismos
de explorat;:ao e dominat;:ao capitalista geradores de desigualdades sociais,
alguns autores concluem que nos paises desenvolvidos essa questao tendeu
para a resolut;:ao corn o pacto social em que se fundaram os Estados- Providencia e as economias do bem-estar.
Mas esta «resolut;:aO>> nao se verificou uniformemente nem corn constancia
temporal. Desde os anos 60 que cresceram as vozes dissonantes em relat;:ao os
modelo de desenvolvimento prevalecente e a desligitimat;:ao do "modelo fordista-keynesiano-familiar. Nos anos 90 a tendencia acentuou-se corn o desemprego em massa, atribuido a exigencias de racionalizat;:ao de efectivos, por via das
mutat;:6es tecnol6gicas, e a alterat;:ao da composit;:ao social dos grupos excluidos,
despolotou a negat;:ao das bases compensat6rias do Estado Providencia.
"0 novo paradoxo do social e produzir respostas cada vez mais individualizadas,
cujo modelo e o do percurso individual de inserc,;iio construido em torno de uma larga
gama de ofertas de servic,;os alternativos do emprego, no quadro de uma ret6rica da

374

Lusfada. Interven<;ao Social, Lisboa, n. 0 35/2009

A importancia dos per. profi. na form. continua e nas const. iden. dos assis. sociais, p. 367-388

resposta global e regional a questiio social em lugar das estrategias ja desvalorizadas da
assistencia." (Autes, 2000: 265)
A recusa da media<;ao dos aparelhos centrais do Estado preparou o terreno para a regula<;ao descentralizada que assentou em procedimentos de implica<;ao, dando lugar a urn novo tecido institucional, na procura de transferir
para a base os problemas e os conflitos que emergem ou se concretizam localmente. Ou seja, e pretendido conseguir no piano local, as convergencias possiveis sobre as questoes que afectam a vida econ6mica e social, atraves do
confronto e do debate entre adversarios que desta forma se transfonnam em
parceiros, obrigados a encontrar solu<;oes.
Mais uma vez pode-se constatar a distancia entre o pensamento te6rico e
os resultados praticos obtidos pela aplica<;ao das medidas de politica, dado que
nao foram atingidos os objectivos previstos:
I) nao foram reduzidos os problemas e a importancia dos conflitos;
II) nao ficou facilitada a arbitragem;
III) nem contribuiu para a mobiliza<;ao da sociedade e para a coesao e
restabelecimento dos la<;os sociais.
Na sequencia das altera<;oes contextuais e do insucesso dos metodos tradicionais de protec<;ao social e de ajuda social, nasce urn novo metodo de ac<;ao
que consiste em responder a reivindica<;ao pela oferta de implica<;ao, num prindpio da «contratualidade da ac<;ao» (Donzelot, 1994).
Surgem entao os procedimentos operativos baseados nas no<;oes de missao, de contrato e a Metodologia de projecto, dando lugar a politicas sociais
transversais.
Mas tambem ai, "o certo e que niio se encontra, na fundamentar;iio dessas vias,

uma problematizar;ao e uma configurar;iio do social cam base numa nor;iio de social
abrangente, que englobe o mundo da vida assim coma o mundo da politica e o mundo
do pensamento de forma articulada." (Andrade, 2001: 105).
Face a diversidade de perspectivas, importa, recensear possibilidades plurais de entendimento, onde a <<profissiio-oficio>> de Servi<;o Social possa ancorar
conhecimentos, perspectivas e competencias, tambem elas fazendo parte das
caracteristicas distintivas das profissoes.
Afinal de contas, o Servi<;o Social, nao foi engendrado por si proprio.
Ele surge como parte de uma estrategia de classe, no momento em que o
Estado assume para si o tratamento das questoes sociais e onde as politicas
sociais inauguram urn mercado de trabalho para os assistentes sociais, apostadas
em produzir "reformas na ordem" e em integrar as classes mais desfavorecidas.
Assumindo que "o camp a de Servir;o Social (... ) contribui para a manutenr;ao da
ordem social, desempenhando um papel na reprodur;iio social". (Andrade, 2001: 180),
tambem se sabe que ele e sobredeterminado pela aplica<;ao de medidas de politica,
exercidas no campo institucional que o limitam, regulam e condicionam.
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Os autores consultados divergem em perspectivas antag6nicas: desde as
concep<;:6es que consideram a profissao como uma decorrencia necessaria da
racionaliza<;:ao e organiza<;:ao da filantropia e da assistencia social; outras, que
defendem que o diferencial entre as actividades caritativas e o Servi<;:o Social
estaria localizado no sistema de saber, no estatuto te6rico da profissao e na sua
fase tecnico-instrumental e, outras ainda, que defendem que a profissao nasce
no interior de urn projecto reformista conservador e localiza-se nos pedidos
hist6ricos e sociais, comprometidos corn a manuten<;:ao da ordem social.
Nesta ultima perspectiva e assumido que "a profissiio tern sido frequentemente
convertida em instrumento de realiza~iio do capital, raziio pela qual a critica e a autocritica realizadas pela profissiio remetem ao acerva tecnica-instrumental e niia a sua
instrumentalidade aa capitalismo, donde a perspectiva integrativa e adaptativa, de caracter reformista" (Guerra, 2001:273).
Por outro lado, os tradicionais empregadores de Assistentes Sociais - o sector ptlblico, as empresas e as institui<;:6es privadas sem fins lucrativos - ampliam
os vinculos de trabalho precarios, flexibilizando os contratos e introduzindo os
contratos por tempo parcial.
"Ha evidencias de que haje a requisi~iia e por especialistas, que primam par uma
interven~iio microsc6pica, que actuam em equipas multidisciplinares, mantenda qualidade e pe1jarmance dentro de padri5es de racianalidade. E uma requisi~iia par prafissi5es
tecnacratizadas" (Guerra, 2001 :287).
Estimula-se sobretudo as actividades de gestao, administra<;:ao e racionaliza<;:ao dos servi<;:os, transformando o Assistente Social num trabalhador temporario ou microempresario, prestador de consultadoria ou assessoria.
Segundo alguns autores, para deixar de fazer mais do mesmo, ou como
refere Illich, para ultrapassar OS <<mecanismos contrapradutiVOS>>, e preciso abrir
crise, querer mudar a sociedade, pensar o futuro de forma prospectiva, o que
implica uma altera<;:ao profunda nos comportamentos individuais, sociais e no
papel do Estado.
Nesta linha, assume particular importancia o conceito de Desenvolvimento
Alternativo como urn processo de empowerment social e politico cujo objectivo a
longo prazo e reequilibrar a estrutura de poder na sociedade, tornando a ac<;:ao
do estado mais sujeita a presta<;:ao de contas, aumentando os poderes da sociedade civil na gestao dos seus pr6prios assuntos e tornando as empresas socialmente mais responsaveis.
Aqui, a inova<;:ao envolve a redefini<;:ao dos papeis entre o estado, a sociedade civil e a economia empresarial, corn aten<;:ao especial as novas formas de
participa<;:ao politica no planeamento, na ac<;:ao comunitaria, na organiza<;:ao
econ6mica e nas rela<;:6es de genero nas comunidades domestica e politica.
Sendo o campo profissional atravessado por paradoxos, controversias e
alguma constancia entre urn humanismo-cristao e uma <<critica anticapitalista
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romantica», sera, cada vez mais importante alimentar a reflexao quer sobre as
narrativas historicas, quer sobre os fins e meios utilizados, bem como as suas
implica<;:oes, tanto para a sociedade coma para o corpo profissional.
0 debate esta instituido para alem da instrumentalidade do Servi<;:o Social
(e da eficacia dos seus resultados), gerando-se no questionamento da direc<;:ao
social desses resultados, nos objectivos, nas finalidades, nos prindpios etico-politicos e nos fundamentos te6rico-metodol6gicos, onde as racionalidades se
confrontam e articulam.

0 Assistente Social como sujeito da sua forma.;:ao e da sua constru.;:ao
identitaria
A porta de entrada pelas Ciencias da Educa<;:ao, em «corrente de ar>> corn
muitas outras contribui<;:oes que pretendem formar urn quadro te6rico-metodol6gico multireferenciado, tern-se revelado fecunda para interrogar o campo
profissional e para consolidar a oportunidade de uma anatise (auto) compreensiva dos processos e das 16gicas de forma<;:ao para tentar encontrar pistas que
aumentem o conhecimento sobre as formas «Coma se formam os assistentes
sociais».
En tendo que os movimentos 'do' e 'no' campo de Servi<;:o Social em ordem
a sua sobrevivencia, consolida<;:ao e autonomia (corn todas as rupturas e continuidades que isso implica) ganhariam em realizar urn <<processo de depura<;:ao»5, onde o Servi<;:o Social se orientaria para o que o distingue e o define na
sua particularidade.
A no<;:ao de construr;iio de identidades profissionais de Claude Dubar (1991) e
em si mesma uma alternativa a no<;:ao de profissionalismo. No profissionalismo,
as competencias e a etica estao definidas a priori para 0 grupo socioprofissional
enquanto categoria sociologica classica. Na no<;:ao de constru<;:ao de identidades
profissionais, a socializa<;:ao profissional nos contextos de trabalho e central e o
seu produto sao as identidades profissionais individuais e colectivas, onde a
realiza<;:ao profissional e a criatividade social se constroem mutuamente.
0 que acabo de referir nao implica que urn ou outro conceito deva prevalecer, mas antes que a op.;:ao realizada resulta dos objectivos e do quadro
conceptual mobilizado para a investiga<;:ao que, apesar de tudo, se inscreve
num deslocamento de interesses (constatavel em muitas outras investiga<;:oes)
da "sociedade das profissoes" para as "comunidades de profissionais".
Arriscando o meu ponto de vista, diria que esse e urn processo que passa
necessariamente por (re) constru<;:oes identitarias, e que tera de alterar alguns
5

Conceito de Bourdieu (1989:70).

Lusiada. Intervenc;ao Social, Lisboa, n. 0 35/2009

377

Isabel Passarinho

sinais (e caracteristicas tambem) socialmente reconhecidos coma integrantes da
identidade profissional (para n6s e para os outros) se quiser ver refor<;:ada a sua
utilidade social e a sua efica.cia simb6lica.
Refere Vicente Paula Faleiros (1996), que "0 Servic;o Social precisa aprofundar e

reorientar a sua tradic;fio capacitadora, deixando de lado o caracter de adaptac;fio, do
treinamento, refor(o de hlibitos, e adoptando a perspectiva critica, formadora, da aprendizagem da aprendizagem nas condiqoes cada vez mais complexas do quotidiano, onde
se exigem mudanqas de perspectiva, mudan(as de traject6ria e mudanqas de condic;oes."
Mas no processo de constru<;:ao do Servi<;:o Social (disciplina e pratica)
subsiste o problema da segmenta<;:ao entre a teoria e a pratica, nao obstante o
reconhecimento da necessidade de uma epistemologia integrada que proporcione uma estrutura te6rica significativa para a interven<;:ao.
A nfvel da profissionaliza<;:ao do Servi<;:o Social pode constatar-se o reavivar de dilemas 6 recolocados pelas condi<;:oes de trabalho e pela persistencia de
uma ac<;:ao profissional intuitiva, mais inspirada na experiencia pessoal do Profissional e nos pedidos e formatos organizacionais, do que em referenciais te6rico-metodol6gicos.
A pratica profissional, para deixar de ser tida como <<repetitiva, pragmatica ou empirista>>, precisa que os profissionais saibam articular os saberes praticos, normativos e pedag6gicos e vincular as interven<;:6es no quotidiano a urn
processo de constru<;:ao e desconstru<;:ao permanente das categorias que permitem a critica e a autocrftica do conhecimento e da interven<;:ao.
Donald Schon (1996) aborda esta questao do ponto de vista de urn «dilema
entre o rigor e a pertinencia>> e utiliza uma metafora muito interessante para
expressar a distin<;:ao entre «OS profissionais das terras altaS>> (os que optam por
uma pratica profissional estritamente tecnica e podem fazer urn uso eficaz das
teorias e das tecnicas provenientes da pesquisa) e os «profissionais das terras
baixas>> (aqueles que se comprometem deliberadamente corn os problemas
complexos mas cruciais e que, se lhes pedirmos para descreverem os seus metodos de investiga<;:ao, falam de experimenta<;:ao, de tentativa e erro, de intui<;:ao
e de improviso).
Assim, as identidades profissionais, refere Du bar (1988) "constituenz nfio
apenas maneiras de viver (e dizer) o trabalho e de lhe dar um sentido, mas tambem
formas de contar e antecipar o ciclo de vida profissional, socialmente condicionado pela
origern social, pela fonnac;ao inicial e pela traject6ria anterior. Sao «mundos» estruturantes de tipos de narrativas e permitem categorizar as experiencias profissionais de
cada um. Mas s{io tambem constrw;oes s6cio-hist6ricas que justificam os dispositivos de

6

Por exemplo, o suposto caracter missionario, a falsa auto-representac;:ao da profissao
como vocac;:ao e a hist6rica tendcncia da substituic;:ao da intcrvcnc;:ao profissional por actividadcs voluntarias.

378

Lusfada. Intcrvenc;:ao Social, Lisboa, n." 35/2009

A importancia dos per. profi. na form. continua e nas const. iden. dos assis. sociais, p. 367-388

integrac;ao, de diferenciac;ao e de exclusoes sociais. Ancoradas nas formas «colectivas»
da divisao do traballw, elas estao tambem 110 seio dos processos «individuais>> (de
construc;ao, de crise e de reconstruc;ao) da definic;ao e do reconhecimento de si."
0 Trabalho, refere o mesmo autor, tera que ser simultaneamente considerado ao nfvel societal, ao nfvel organizacional e ao nfvel dos actores.
Se a no<;:ao de trabalho neste ultimo nfvel, em liga<;:ao corn a no<;:ao de
identidade faz parte do arsenal conceptual de numerosos soci6logos do trabalho, a defini<;:ao de identidade permanece problematica e os seus numerosos
contextos te6ricos de utiliza<;:ao permanecem plurais. Parece, portanto, que o
uso do termo pelas sociologias implica, cada vez mais, urn trabalho de elabora<;:ao problematica que necessita de tomar em considera<;:ao as duas pontas da
corrente que vai dos factos macro-sociais marcados por transforma<;:oes maiores
nas polfticas econ6micas e nas rela<;:oes de for<;:a entre classes, aos processos
micro-sociais atraves dos quais os indivfduos acedem a formas, cada vez mais,
diversificadas de perten<;:a subjectiva e de defini<;:ao de si mesmos e dos outros.

A crise cultural do Servi<;:o Social

Ao longo da hist6ria da profissao 7 verifica-se a influencia (mais do que a
capacidade de influenciar) de todas as altera<;:oes e mudan<;:as societarias e de
correntes de pensamento, a nfvel econ6mico, politico e social. Ou, como diria
Yolanda Guerra (2001), e numa perspectiva mais determinista, a profissao e
«O produto de urn arranjo te6rico-polftico-doutrinario» .
Sendo uma profissao muito permeavel (quase camale6nica), os desempenhos profissionais tern sofrido profundas mudan<;:as, na tentativa de gerar valor
(e reproduzir valores) para cada circunstancia e tempo hist6rico.
Na actualidade e, em resultado da fragmenta<;:ao provocada pela transferencia de multiplos servi<;:os do sector publico para 0 privado, da especializa<;:ao
crescente das fun<;:oes dos Assistentes Sociais e do avan<;:o para urn trabalho em
maior proximidade corn outros profissionais cabe, cada vez mais, perguntar:
- 0 que e, afinal, ser assistente social?
Esta e necessariamente uma questao de respostas multiplas, tendo em
conta sobretudo as diversidades de quadros conceptuais de referencia e de
con-textos e pedidos organizacionais, mas e simultaneamente a tradu<;:ao de
uma necessidade de os assistentes sociais questionarem a(s) sua(s) identidade(s).

7
Ao longo deste trabalho utiliza-se a designa<;ao de profissao para o Servi<;o Social,
recrutando a perspectiva interaccionista, embora nao se esque<;a a controversia desta op<;iio
por urn conceito pouco consensual.
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As identidades profissionais, diz-nos Dubar (2006), sao maneiras socialmente reconhecidas para os indivfduos se identificarem uns aos outros, no
campo do trabalho e do emprego.
E, neste ambito, fornece pelo menos tres significados para a palavra 'crise',
consoante ela se aplica ao emprego (o mais corrente), ao trabalho (o mais complexo) ou as relar;oes de classe (o mais escondido).
Em relar;ao ao primeiro, a crise de emprego decorre do esgotamento do
modelo da modernizar;ao e da racionalizar;ao, na linha de autores como
Schumpeter e Weber, assente na dupla empresa-mercado como vector de racionalizar;ao orientada para a procura de lucro, do domfnio do tempo e da capacidade de conquistar e conservar posir;oes vantajosas. A esta dfade junta-se o
«actor publico», capaz de assegurar as condir;oes de inovar;ao e regular as trocas, numa 16gica «reguladora>> corn o objectivo do «bem comum>>;
Em relar;ao ao segundo, a crise do trabalho, decorre de mudanr;as contradit6rias e sobretudo da crise da «identidade de offcio>> 8, marcada por urn «nOS>>
e pelo «COmLmitario>> agora desvalorizados. A transformar;ao de uma <<profissao-offcio>> numa <<actividade>> incerta, mal reconhecida e problematica constitui urn exemplo da crise identitaria, no sentido da sociologia interaccionista9 •
Todas as formas anteriores de identificar;ao a colectivos ou a papeis estabelecidos tornaram-se problematicos. 0 modelo da competencia supoe individuos
racionais e aut6nomos que gerem as suas formar;oes e os seus periodos de
trabalho, segundo uma 16gica de <<maximizar;ao de si>>.
Em relar;ao ao terceiro, a crise das relar;oes de classe, coloca-nos na intersecr;ao de 2 paradigmas, de duas formas de pensar os lar;os entre construr;ao de
individualidade e construr;ao social. No primeiro, o social como relar;ao de
classe, existem papeis bem definidos, onde o assalariado s6 pode construir a
sua identidade em uniao corn outros e onde o conflito e urn momento de
construr;ao do <<actor colectivo>> que busca uma identidade nova, ao mesmo
tempo pessoal e <<societaria>>. No segundo, confrontam-se em simultaneo as
16gicas de gestao do <<sucesso econ6mico>> e as 16gicas salariais do <<reconhecimento identitario>>, corn uma marcada crise da adesao sindical.

"Segundo Dubar (2006) a identidade de oficio e o exemplo-tipo de identidade comunitaxia que supoe a existencia de uma 'comunidade' no seio da qual se transmitem 'maneiras
de fazer, de sentir e de pensar' que constituem ao mesmo tempo valores colectivos e referenciais pessoais." Esta forma identitaria categorial, supoe a predorniniincia do colectivo sobre
os individuos que a compoem ao mesmo tempo que a interoriza-;ao da normas em materia
de qualifica-;ao, de progressao salarial ou de direitos adquiridos.
9
Pondo em questao a distin-;ao dos funcionalistas entre «ocupa-;oes>> e «profissoes>>, os
investigadores desta corrente tentaram perceber como e que a vida profissional constituia
um percurso (career) atravessado por crises, marcado por incertezas, viragens e provas, confrontando com problemas de defini-;ao de si mesmo e de reconhecimento pelos outros.
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Estarnos nurn tempo ern que todas as forrnas de identifica<;6es a colectivos
ou a papeis estabelecidos tornararn-se problernaticas e onde parece ganhar expressao urna forma rnuito individualista (rnas tarnbern rnuito incerta) de ter
urna «identidade ern rede» ligada a urna <<sociedade ern rede>> que se constr6i
atraves da rnundializa<;ao. Esta forma apostada na «realiza<;ao de si>>, nurn contexto de forte cornpeti<;ao, coloca os individuos na obriga<;ao de afrontar a
incerteza ea precaridade, tentando dar-lhe sentidos. Mas esta forma nao estara
tarnbern ern crise identitaria perrnanente?
Estes riscos, entre outros, inscrevern-se curiosarnente nurna tendencia crescente para desenvolver regras e procedirnentos para o trabalho, que lirnitarn a
autonornia tecnica e que substituern valores profissionais por regras deterrninadas pelo estado e pela organiza<;ao.
Mas, para outros autores de inspira<;ao neornarxista, a naturaliza<;ao dos
processos sociais e a 6ptica da fragrnenta<;ao e da forrnaliza<;ao estao presentes
no Servi<;o Social desde sernpre, na totalidade dos elernentos que cornp6ern o
acervo cultural da profissao: desde a perspectiva do conhecirnento ate ao arnbito
dos valores, objectivos, praticas, instrurnentos e tecnicas.
Salientarn que os conhecirnentos e os valores sao retirados de carnpos
diferentes, constituindo urn referendal profundarnente eclectico rnas, as rnais
das vezes, cornprornetido corn a rnanuten<;ao da ordern social.
Estas e outras diversidades assinalarn a necessidade de equacionar a questao da constru<;ao da(s) identidade(s) profissional(ais) ern rela<;ao corn a questao da profissao.
A crise cultural do Servi<;o Social e, assirn, encarada por Rojek (1988) corno
urna condi<;ao generalizada nurna sociedade na qual as palavras perderarn o
significado e onde a linguagern herdada do Servi<;o Social tradicional rernete o
'cuidar' ou a 'ajuda' para urn certo efeito ilus6rio na sociedade, na rnedida ern
que e apaziguante a cren<;a de que algo esta a ser feito para aliviar o sofrirnento
e a opressao.
A linguagern oficial do Servi<;o Social, que se tornou urn firn ern si rnesrna
equivale, segundo Rojek, a urn placebo que da o conforto de urn pensarnento e
urna ac<;ao reais acerca do que esta errado rnas que e, de facto, urn substituto
para ambos.
A crise e urna expressao banalizada ern Servi<;o Social. Mas a crise que
aqui se pretende evidenciar e a que e trazida pelas profundas duvidas instaladas na sociedade acerca do valor do Servi<;o Social na sociedade, sendo que
rnuitos assistentes sociais tarnbern questionarn o seu papel e o seu prop6sito na
sociedade actual.
Apesar do sentirnento de crise ser real e arnplarnente difundido, os terrnos
que os assistentes sociais usarn para debater a crise sao rnuitas vezes lirnitados,
corn recurso a exernplos que evidenciarn a tendencia para pensar atornisticarnente os problernas sociais e para analisar as crises corno epis6dios isolados.
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Mais do que nunca, a oposi<;ao individuo/colectivo nao permite compreender
os processos em curso e as crises que suscitam porque o que parece estar em causa
e a substitui<;ao de uma forma social por outra, a passagem de uma socializa<;ao de
dominante <<comunitaria>> a uma socializa<;ao de dominante <<societaria>> (Weber).
A passagem do comunitario ao societario implica uma modifica<;ao da
propria estrutura da identidade pessoal, o aparecimento de novas formas de
subjectividade e a conversao identitaria que faz passar os individuos de membros submissos a sujeitos actores, embora muito mais expostos e incertos.
Nestes processos, saliento a importancia da apropria<;ao duma linguagem
propria como processo de constru<;ao do profissional reflexivo e coma desafio
essencial das rela<;oes societarias, tanto na esfera privada, como profissional ou
ptlblica.

Algumas notas de urn estudo explorat6rio
Para ilustrar as posi<;oes defendidas recorro a reflexao sobre as sinopses
das entrevistas realizadas a tres colegas Assistentes Sociais, entre Mar<;o e
Agosto de 2006, das quais resultaram narrativas centradas nos respectivos percursos profissionais.
Parece ter ficado claro em todas as narrativas o significado das aprendizagens ao longo da vida profissional, do ponto de vista formal (corn a procura de
forma<;ao pos-graduada, ou de uma segunda licenciatura), e do ponto de vista
nao formal e informal, onde os entrevistados referem as aprendizagens realizadas corn os pares, nos contextos e corn os outros agentes em presen<;a.
Estes percursos de forma<;ao continua, nem sempre sao percepcionados
pelos entrevistados como fontes de conhecimento, como refere urn dos entrevistados a proposito da tomada de consciencia que fez quando frequentava o
Mestrado "foi um bocado aprender e perceber que uma pessoa aprendeu muito mais
durante os percursos profissionais do que pensa. (. .. ) E no meio daquele pessoal todo
Jiquei estupefacto que sempre sabia mais do que pensava."
Por outro lado, a fragilidade teorica do Servi<;o Social e abordada pelos
tres entrevistados como urn handicap.
Diz Rita 10, outra entrevistada: " ... e depois tem uma coisa complicada que e terem
a mania que sabem tudo. A gente niio sabe de tudo. Da uma pincelada. E talvez par isso
eque sabemos trio pouco de nada."
Fernando 11 , por seu lado, critica o empirismo da profissao "E-se pratico
naquele sentido em que se Jaz um conjunto de tarefas, e pomos toda a gente a mover,
niio sabemos para que, para onde. "
10
11
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0 pressuposto aqui uti]izado e 0 de que OS processos de fonna\=aO nao SaO
independentes da hist6ria de vida dos sujeitos, e o «formar-se>> decorre em
estreita liga\=ao com esta e com os saberes e a experiencia global que as pessoas
detem e conseguem mobilizar na sua forma\=ao. Para Claude Dubar (1997a), e
notoria a importancia do desempenho profissional como o polo decisivo do
processo de produ\=ao da profissionalidade, sendo o processo de constru\=ao
identitaria, nesta perspectiva, o resultado do confronto entre o percurso biografico e um contexto de ac\=ao empirica.
Se defendermos que o problema da mudan\=a (individual e colectiva) das
praticas profissionais e, acima de tudo, Ul11 problema de socializa\=aO profissional, entao, essa mudan\=a supoe o desenvolvimento, no contexto de trabalho, de
uma dinamica formativa e de constru\=ao identitaria que corresponde a reinventar novas modalidades de socializa\=aO profissional.
Sendo que essa reinven\=ao so e possivel na ac\=aO, donde resulta que os
processos formativos passam a instituir-se como processos de interven\=ao nas
organiza\=oes de trabalho (Canario, 1998: 19).
Nesta perspectiva, importa aos assistentes sociais, como diz o ditado popular "niio deitar fora a crian9a cam a agua do banho", ou seja, apesar da recente
legitima\=ao de um saber conquistado por via academica, nao esquecer o dominio da aprendizagem experiencial que e perspectivada no sentido "de uma capa-

cidade para resolver problemas, mas acompanhada por uma fornw9iio te6rica e!ou de
uma simboliza9iio" (Josso, 1989).
No trabalho empirico realizado, ainda de caracter exploratorio e, especificamente sobre a(s) identidade(s) da profissao, o leque de posi\=oes e variado,
embora nao revele antagonismo.
Um dos entrevistados, Fernando, diz: "0 Servi9o Social e uma coisa tiio aberta,
tiio humanista que acaba por se esboroar. Niio tens suporte nenhum, o pessoal agarra-se
aonde?" e acrescenta "0 Servi9o Social niio me deu grandes mode/os. Se calhar, se
tivesse tido mode/os, aonde e que poderiamos ter ido! ",
Rita refere " ... que se ha coisa que define o nosso campo e a mistura, eo estar por
dentro. Se a gente niio conseguir estar por dentro, estar proximo, niio agarra nada."
Maria 12 refere, numa abordagem mais individualizada que, " ... na mesma
linha que me fez optar pelo Servi9o Social, ou seja, provocar que as pessoas sejam donas
de si pr6prias. Provocar que as pessoas tenham direito ao seu projecto de vida. Provocar
que as pessoas sintam as contrariedades coma provis6rias e niio definitivas."
Nas duas mulheres entrevistadas a identidade profissional parece ter contribuido fortemente para os seus processos de constru\=ao pessoal; o mesmo nao
parece ter sucedido com o entrevistado Fernando.

12

Nome ficticio.
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Alias, Rita refere-o de uma forma explicita: "A gente rnesrno que niio esteja a
trabalhar, rnesrno que esteja de ferias, ... pais e, a gente tem isto colado il pele.
Para onde quer que va, niio consegue ver por outros olhos."
Em todas as entrevistas apareceram situa<;6es de "empowerment" nos
pr6prios percursos profissionais, muitas vezes traduzidas na mobilidade profissional, em busca de contextos e de desempenhos mais satisfat6rios e num certo
sentimento de autonomia, como profissionais. Por outro lado, as imagens positivas superam as negativas, em todas as entrevistas.
Contudo, quando generalizam nas suas narrativas e falam dos outros, os
tres entrevistados argumentam corn situa<;6es/sentimentos de falta de poder e
autonomia.
Maria refere: "Mas tenho muita pena da apropria<;iio que o Estado fez da profissiio. Porque penso que isso ernpobrece. (. ..) Tornou os Assistentes Sociais ftmcionarios.";
Rita usa metaforas passivas de "mata-borrao" e de "virose", coma se a
profissao deixasse uma reduzida margem de op<;6es:
"Acho que urn a das nossas caracteristicas e ser urn bocado "mata-borriio ". 0
Servi<;o Social, e assirn urna virose que a gente apanha e que mmca rnais cura. Depois
viio aparecendo os sintornas, umas vezes da tosse, outras vezes da dor de garganta, mas
esta ea - e urna virulencia acurnulada.
Fernando refere:
"N6s temos sido rnanipulados, eo elo rnais fraco, terno-nos deixado manipular em
termo politicos, e niio se tern batido o pe ...
Depois tambem tern a ver cam uma cultura ... da consensualidade... a to do o custo.
Niio se criam rupturas ... "
Estando ainda em pleno trabalho de investiga<;ao empirica, procuro os
significados do trabalho, entendendo por eles a componente das identidades
profissionais que diz respeito a liga<;ao corn a situa<;ao de trabalho, simultaneamente a actividade e as rela<;6es de trabalho, ao compromisso de si proprio na
actividade e ao reconhecimento do outro.
Neste ambito, enuncio apenas as tres tendencias em materia de trabalho
que fui buscar a Claude Dubar:
If

- «0 trabalho como resolu<;ao de problemas
- <<0 trabalho como realiza<;ao de competencias»
- <<0 trabalho como rela<;ao de servi<;O>>.

Conclusao
A constru<;ao identitaria e resultante de urn processo de rela<;6es recursivas e dial6gicas entre a Pessoa e os Grupos Sociais envolventes, o que permite,
por urn lado, a constru<;ao permanente e evolutiva da autonomia complexa da
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pessoa, corn a constrw;:ao de sentido e a intencionalidade das suas acc;oes e, par
outro !ado, a evoluc;ao da sociedade.
Para os investigadores, e cada vez rnais irnportante colocar ern perspectiva
duas series de dados e de aproxirnac;oes:
i) os elernentos biograficos, que perrnitern cornpreender as traject6rias, os
itinerarios e os carninhos-visoes do rnundo e de si pr6prios;
ii) e os elernentos estruturais, que permitern analisar as politicas e praticas
de ernprego, de trabalho e de formac;ao.

E no cruzarnento destas duas perspectivas que a noc;ao de identidade,
enquanto processo dinarnico, torna todo o seu sentido.
Coma diz N6voa, "A forma~ao nao se constr6i par acumula~ao (de cursos, de
conhecimentos, ou de tecnicas), mas sim atraves de um trabalho de reflexividade critica
sabre as pniticas e de (re) constru~ao permanente de uma identidade pessoal. Par isso e
tao importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiencia." (N6voa,
1991a, p. 23).
Coma tarnbern e irnportante identificar o conceito de reflexividade (Turner~
1990) que faz apelo a inteligibilidade dos rnecanisrnos de auto-identidade.
Mas, sendo pela experiencia que os adultos aprendem, atendendo ao seu
significado na sua hist6ria pessoal e aos seus efeitos rnotivadores e desencadeadores de novas aprendizagens, nurn percurso de construc;ao de saberes (Dominice, 1984), trata-se essencialrnente de rnobilizar essa experiencia nurn quadro
conceptual de produc;ao de saberes.
Assirn, parte-se do conceito de que a produc;ao da vida, atraves da apropriac;ao dos processos de forrnac;ao, acornpanha as rnudanc;as e a produc;ao da
profissao de assistente social.
A forrnac;ao ao longo da vida e urn processo que perrnite a ernergencia da
singularidade do sujeito e a auto organizac;ao colectiva do seu rneio envolvente.
E nesta linha que evoco certos investigadores ern Educac;ao quando falarn
de «auto-eco-co forrnac;ao» para definir o paradigrna da forrnac;ao continua dos
sujeitos ea construc;ao de autonornia, ou do «empowerment».
Esta autonornia, quer seja considerada no plana individual, quer no piano
colectivo, nao nos fornece urna resposta autornatica a todas as questoes que nos
interrogarn. Contudo, permite debruc;ar-nos sabre n6s pr6prios, individual e
colectivarnente, para reflectir sabre as nossas praticas, realizar sinteses, recriar a
etica da discussao, envolver-nos na vida colectiva e/ou participar no processo
de regulac;ao social.
Pensar a forrnac;ao (diz Arniguinho, 1992:34) "transfonna-se numa reflexiio
sabre o modo coma os individuos se formam; sabre a forma coma os adultos se apropriam
de um determinado tempo e espa~o educativos e o integram no seu percurso de forma~iio;
sabre aquilo que e de facto significativo e formador na vida de cada um; sabre a maneira
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coma as experiencias e os saberes profissionais, sociais e culturais podem ser mobilizados no processo global de formar;iio.
Assim, em vez de formar preferem falar em formar-se ou educar-se, numa clara
alusiio a que, em qualquer caso, a formar;iio pertence sempre aqueles que se formam,
atraves de um processo reflexivo sabre si proprio, sabre as situar;oes, os acontecimentos e
as ideias."
Para Josso (2002) a procura de compreensao dos processos de forma<;ao de
adultos e indissociavel da globalidade da pessoa no seu continuum de vida e 0
trabalho biografico e, nesta perspectiva, urn dos meios para nos manter em
contacto corn a totalidade de si proprio e para evitar ser agitado pelas prioridades estabelecidas pelos outros, encorajar uma presen<;a reflexiva nas actividades
que fazemos e desenvolver uma distancia<;ao critica em rela<;ao a convic<;6es
que nos servem de referencias nas nossas maneiras de pensar e de trabalhar.
Refere a proposito que "Se aprender a aprender parece ter-se tornado um dos
objectivos da educar;iio primriria e secundriria, niio parece evidente para toda agente que
aprender a aprender e estar consciente de coma se faz para aprender, a fim de poder
melhorar as suas competencias na gestiio da sua aprendizagem e de autofacilitar a tarefa
nas aprendizagens novas" (Josso:2002:108).
Nesta sequencia, nao resisti a associar o conceito de "nao-lugares" 13 a
possibilidade de que a profissao de Assistente Social se torne uma "nao-profissao", tendo-se apenas a si propria por referenda, sem atender ao compromisso
corn uma dimensao etica, historica e politica e corn urn modelo de sociedade
comprometido corn os prindpios de direitos humanos e de justi<;a social.
"0 que e novo niio e que o mundo niio tenha, ou tenha pouco, ou menos, sentido,
e antes que experimentemos explicita e intensamente a necessidade quotidiana de lhe
dar um: dar um sentido ao mzmdo, e niio a certa aldeia ou a certa linhagem. Esta
necessidade de dar um sentido ao presente, seniio ao passado, e a contrapartida da
superabundfincia de acontecimentos que corresponde a uma situar;iio que poderiamos
dizer de "sobremodernidade", a fim de darmos conta da sua modalidade essencial: o
excesso" (Auge:2005).
Este "excesso" de que fa la Auge, corn teorias, acontecimentos, coisas, perspectivas, fontes de informa<;ao, ... nas suas diferentes modalidades, acentua paConceito de Aucli, Marc (2005:74) que refere a prop6sito "A viagem constroi umn relllqfio ficticin entre o olh11r e 11 p11isagem. E, se chnm11mos «espaqo» ii pnitica dos lug11res que define
especificnmente n vi11gem, devemos aind11 acrescentar que ha esp11qos em que o individuo se experimentn
coma espectador sem que a naturez11 do espectfzculo para ele conte renlmente. Coma se 11 posiqfio de
espectndor constituisse o essencinl do espectfzculo, coma se, em zlltima analise, o espectndor (.. .)fosse
para si proprio o seu proprio espectfzculo. (.. .) 0 espaqo do vinjnnte sera nssim o arquetipo do nfio-lugar.
(.. .) estnmos em condiqi5es de redescobrir a evocaqfio profeticn de espaqos onde nem 11 identidade, nem a
relaqfio, ne m a historia faze m verd11deimmente sentido, em que a solidiio se experiment11 coma superaqfio
ou esvnziamento da individualidade, em que so o movimento das imngens deixn nntever par inst11ntes
iiquele que as ve fugir e que as a/ha n hipotese de um pnssado e 11 possibilidade de um futuro".
13
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radoxos e institui a complexidade. Para este autor o defice simb6lico, o excesso
de imagens conduz ao desaparecimento do «pensamento do outro» e nomeadamente, a oculta<;ao do conflito substitufdo pelo consenso e pelo seu reverso, a
«exclusao>>.
E como refere Sousa Santos (2005) o excesso de teorias em desequilfbrio
sobre o que ainda esta, constitui em simultaneo urn deficit te6rico e urn grande
desafio.
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