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PARA UMA REFLEXAO SOBRE A PRATICA PROFISSIONAL 
DOS JOVENS ASSISTENTES SOCIAlS* 

Introdu~ao 

Os assistentes sociais (a.s.) tern poucos habitos de se encontrarem, ao contrario do que 
acontece corn outras profissoes. Dai que tivessemos tido a preocupa<;ao e a iniciativa de 
promover urn encontro de diplomados pelo ISSSL em 1981, tentando responder a necessida
de sentida de nao perder o contacto corn aqueles corn quem trabalhamos e convivemos. 

Apostamos num encontro onde nos pudessemos rever, falar e reflectir urn pouco sobre 
aquilo que, dum modo ou doutro, caracteriza a vida da maioria de n6s: a profissionaliza<;ao, 
a entrada num mundo e engrenagem corn uma 16gica e diniimica bastante diferentes 
daquelas que ate ha pouco nos orientavam na escola. Este processo recheia-se, natural
mente, de dificuldades a que tentamos dar eco no Encontro. 

0 texto seguinte aparece dividido em tres partes: 1. Questoes levantadas no Encontro; 
2. Rejlexoes a partir do Encontro; 3. Questoes genericas sabre a projissionalizaqiio. 

Na base de 2. e 3. esteve urn trabalho conjunto dos autores do texto, a partir do que foi 
dito no Encontro. Este, de certa forma, funcionou como urn <<brain-storming», depois 
aproveitado para a feitura de uma reflexao urn pouco mais elaborada. Este trabalho e da 
exlusiva responsabilidade dos seus autores. 

1. Questoes levantadas no Encontro 

1. 1. Estagios do ISSSL 

Os estagios decorrem num ritmo que e diferente do do pulsar da institui<;i:io em que e 
suposto o estudante se ter inserido. Esta dissoniincia significa uma certa dificuldade em 
perceber o trabalho real das institui<;oes. A maioria dos projectos apresentados e consequen
tes programa<;:oes seriam irrealistas se considerados num quadro de trabalho real. 

Por outro lado, considerou-se que dos estagios resulta tambem urn treino, urn quadro 
de referencias que fornece elementos inovadores e perspectivadores na vida profissional. 
Quer dizer que os estagios ni:io tern_ que ser imediata e obrigatoriamente co1ados as limita
<;:oes da realidade profissional. 

* Texto adapt ado d.as conclusoes do I Encontro de A.S. do ISSSL de 198 I realizado em Maio de I 983. 
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E. nesta ambiguidade, ou melhor, bi-valencia, dos estagios,que residem as ctificuldades 
sentidas pelos jovens profissionais. Ligada estreitamente a esta problematica esta a questiio 
seguinte. 

1.2. Posicionamento profissional 

Em muitos servic;os nem sempre e claro qual a posic;iio e ambito do a.s. Esta 
indefini~iio ou ate ignorancia, pode ser encontrada nos varios escaloes verticais (chefias, 
quadros intermedios ... ) e tambem nas relac;oes horizontais (por exemplo, entre trabalhado
res sociais no sentido lato) . A esfera de acc;ii:o do a.s. e difusa e dificulta, por vezes, o 
trabalho do profissional. 

1. 3. Da fa ita de estrategia de acc;ao 

Para alguns a.s. o problema e a falta de estrategia de acc;iio. No entanto, e para que se 
possa definir uma ·estrategia de intervenc;iio , mais do que urn diagn6stico (que se encontra 
feito minimamente a maior parte das vezes) siio precisas perspectivas , horizontes, 
objectivos . 

1.4. A burocracia 

Foi visto que a burocracia e urn mal que estende os seus brac;os a tudo o que e sitio, 
servic;o, departamento ... A burocracia atrapalha! 

I. 5. Do deficiente conhecimento da realidade social 

Alguns a.s. referiram que o seu niio conhecimento directo de uma zona geografica ou 
de uma area de intervenc;iio cria dificuldades acrescidas ao seu trabalho. Este facto parece 
ocorrer sobretudo corn tecnicos que trabalham desinseridos das suas origens . Mais do que 
uma questiio do <<Saber>> e uma questiio de sensibilidade. 

1. 6 .. Desconcerto entre a proposta da instituic;iio e as necessidades dos utentes 

Partindo do principio de que a instituic;iio X tern efectivamente uma proposta (niio se 
dando, portanto, o caso infelizmente frequente, de ser uma instituic;iio cuja utilidade social e 
nula), acontece que essa proposta nem sempre responde as solicitac;oes e necessidades dos 
utentes. Esta discrepancia origina, naturalmente , conflitos e problemas cuja gestiio e dificil. 
Nem sempre os a.s. se inclinam para esse trabalho ingrato . 

1. 7. Que Politica Social? 

A ausencia de uma Politica Social integrada, coerente e inteligivel enquanto tal, 
dificulta a percepc;iio dos canais, servic;os, equipamentos ... a utilizar. A falta de informac;iio 
da rede de servic;os e dos sistemas de Seguranc;a Social, de Habitac;iio ou de quaisquer outros 
sectores agrava as condic;oes de trabalho dos profissionais de SS. 

2. Questoes a partir do Encontro 

2.1. Posicionamento do a.s. e estrategia de actuac;iio 

Pelo dito e niio dito no Encontro e pela pratica que ja temos parece claro que o 
posicionamento do a.s. e a sua estrategia de actuac;iio e uma questiio chave no equaciona
mento da nossa profissiio. Muitos erros e equivocos niio desfeitos tern resultado em muitas 
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duvidas e interrogac;oes. Apesar das varias perspectivas em confronto, a discussiio niio se 
tern generalizado, ou pelo menos niio tern chegado aos jovens profissionais de SS. 

Discutir a estrategia profissional do SS relaciona-se, desde logo , corn a nossa educa
c;iio/formac;iio e quadro de referencias . Niio se pede ou niio se devia pedir que o a.s. abdique 
delas, as dispense quando as 9 .30 horas entra no emprego. Nem sequer o a.s. deve consentir 
nesse absurdo. 0 que se exige e que o a.s. adeque a sua pratica a situac;iio concreta e real 
corn que se defronta, tendo-a bem presente. Para isso , ~ le tern que desenhar uma estrategia, 
viavel e consequente. 

A capacidade de arriscar, o born senso, a inquietude, a aceitac;iio da fragilidade do 
equilibrio, a perrnanente !uta e tensiio entre a tentac;iio de integrarrnos a realidade nos nossos 
proprios conceitos ou de sermos integrados por ela, siio, <<grosso modo>>, a essencia e o 
risco da estrategia. 

Ser ouvinte e sensivel aos diversos sons e ritmos latentes na realidade, podera ser, 
antes de mais, urn born metodo e uma primeira abordagem a urn espac;o onde devemos 
trabalhar e intervir. 

Em qualquer manual encontra-se a noc;iio mais simples de estrategia - urn trajecto para 
chegar a metas previamente estabelecidas, sendo para isso necessaria urn primeiro periodo 
onde a reflexiio niio e uma etapa a esgotar-se e consumir-se em si propria, mas antes todo o 
processo evolutivo e dialectico , corn mediac;oes , avanc;os e recuos inerentes niio s6 a urn 
projecto de intervenc;iio mas a tudo o que mexe e esta vivo. 

Niio podia, por isso , ser melhor o momento para revermos e pensarrnos urn pensamento 
muito glosado na escola: << Pensar para agir, agir para pensar melhor >>. 
· Numa profissiio como a nossa , onde a solicitac;iio a tarefa e o pragmatismo tern urn 
peso muito grande (assumindo mesmo em determinadas areas urn perfil dominante e 
exclusivo), encontramos corn frequencia urn pesado passivo em que a inercia e a sensac;iio 
de facto consumado e inquestionavel siio muito fortes. Intervir e antes de mais urn acto 
publico em que se assume o conflito. E urn risco que, no fundo, comporta a interacc;iio 
dinamica existente na velha e sempre actual figura te6rica sujeito-obj~cto. E no seu seio que 
se aceita e acha possivel , corn toda a inc6gnita, a mudam;a. 

A frustrac;iio classica do a.s. -a impotencia perante urn passivo complicado eo << deja 
vue>> - reside neste equivoco: niio assumir que o trabalhador social niio e dono exclusive 
das estrategias e das instituic;oes e que o seu ambito e a 16gica do seu trabalho siio sobretudo 
ao nivel intermedio: o sucesso da sua actividade esta em fazer mudanc;as onde elas siio 
possiveis, criando condic;oes para que isso acontec;a. 

As mudanc;as siio possiveis em func;iio de objectives interrnedios mediante uma Ieitura 
apurada da realidade e do delinear de uma estrategia profissional, que se viabilize 
inserindo-se criticamente na estrategia profissional, que haja incompatibilidade quanto a 
objectives finais, quadros de referencias, etc. As mudanc;as possiveis processam-se sobre
tudo a urn nivel micro, ao nivel do ambito de cada tecnico, de cada grupo ou de cada 
organizac;iio e niio tanto em terrnos super-estruturais (macro) onde o jogo e outro, completa
mente diferente. Ai jogam-se politicas globais, onde as componentes siio mais gerais, 
fugindo obviamente ao dominio de tecnicos de base, isolados. Niio se deve, porem, perder· 
de vista que e nesta dimensiio (politica) que asseritam os factores decisivos da (niio) 
mudanc;a. 

Ainda neste ambito uma outra questiio se coloca a profissiio: qual a identidade, isto e, 
qual a especificidade do SS? Esta questiio e tanto mais importante quanto niio tern sido 
muito debatida , talvez por ter implicac;oes varias na definic;iio de estrategias individuais. 

Historicamente o SS sofre uma abertura que lhe faz perder urn espac;o que Ihe era por 
tradic;iio inerente (a <<ass istencia >> ) adquirindo, por outro Iado, uma especificidade que reside 
na utilizac;iio multifacetada de instrumentos , metodos e tecnicas de analise, diagn6stico e 
intervenc;iio originarias das Ciencias Sociais. 0 SS tende, portanto, a ser ·uma pratica 

projissional resultante da intercepc;iio de areas de conhecimento. 0 SS niio possui nada de 
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especificamente seu em termos cientificos: niio e uma ciencia ou tecnica, mas talvez antes 
uma disciplina e urn «modus operandi>>, uma pnitica que faz especial apelo as Ciencias 
Sociais integrando o particular no global do real concreto. 

0 SS, utilizando os contributos de varias areas do conhecimento e estando especial
mente vocacionado para uma ac<;iio pragmatica , encontra-se capacitado para realizar uma 
sintese interventiva, que e , afinal , tendencialmente, a especificidade do ss nos nossos dias . 

Coloca-se ainda uma -ultima questiio de primordial importancia: como e que os 
instrumentos adquiridos na escola tern sido postos a render da melhor maneira? Aquilo que 
discutiamos nas cadeiras te6ricas e que , melhor ou pior praticamos nos estagios -
diagn6sticos, tipologias, pianos de inser<;iio e de ac<;iio, registos , avalia<;oes, objectos e 
objectivos, diarios, instrumentos conceptuais e operativos, aproxima<;oes estruturais e 
conjunturais, calendarios, metodos quantitativos, tecnicas de entrevista, fichas , etc . -que 
temos feito disto tudo? Quantos de n6s escrevemos aquilo que fazemos ou niio e porque , 
corn que objectivos? . .. Quantos de n6s apenas fazemos o indispensavel relat6rio de servi<;o 
para niio sermos despedidos? Sera facil afirmar que existe desadequa<;iio do ensino do SS a 
pratica. Mas parece que ela come<;a a ser fabricada por n6s pr6prios, que por vezes 
desbaratamos o que de melhor aprendemos no ISSSL. 

Uma estrategia e urn posicionamento profissional correcto tern que ver, desde logo, 
corn o "por em pratica muito do que aprendemos. A complexidade da realidade niio se 
compadece corn amadorismos ou tibiezas: exige uma ac<;iio qualificada que temos que saber 
protagonizar. E preciso ter iniciativa! 

2. 2. Rela<;iio escola-realidade profissional 

Na sequencia da questiio da estrategia do a.s . e porque esta s6 pode ser avaliada e 
resultar do confronto entre a escola (espa<;o de forma<;iio) e a realidade profissional (espa<;o 
para a interven<;iio), convem relembrar quais os grandes parametros da nossa forma<;iio e as 
principais caracteristicas dos sectores onde hoje a maioria de n6s trabalha e intervem. 

De uma escola e dum momento m·arcado essencialmente pelo apelo a reflexiio , a 
planifica<;iio do trabalho , pelo esfor<;o de interdisciplinaridade , pela cria<;iio de momentos de 
avalia<;iio , pela consciencia de que ha novos campos abertos a profissiio, que permitem urn 
discurso, uma imagem e actua<;iio diferentes do que havia ate ha bem pouco tempo , dessa 
escpla, diziamos, onde a realidade nos aparece corn a medida de quem a faz e corn urn 
grande potencial de mudan<;a, passamos para uma realidade (profissio:1al) onde, na verdade , 
0 tom e outro. 

Por urn lado constatamos que as areas em que nos vamos inserindo, siio exactamente as 
mais tradicionais e corn mais raizes nas praticas de ac<;iio social mais marcadas pela 
filantropia e pelo enfoque caritativo/religioso/para-medico , em que a interven<;iio social , 
sendo urn acto a que corresponde uma tecnica, aparece por vezes aos olhos de alguns como 
urn preciosismo desumanizante . 

Ainda nesta linha ha que referir o praticismo, a fraca interpela<;iio perante as estruturas 
de cada servi<;o , a incapacidade/dificuldade de nos constituirmos como parceiros de dialogo 
e ausencia de produ<;iio de conhecimento (em forma de texto, por exemplo) , fruto da 
avalia<;iio (mas niio ficando por ai) de urn trabalho continuado. 

E vivendo esta dificil rela<;iio entre a escola que nos antecedeu e o meio profissional em 
que mais ou menos nos vamos inserindo, que n6s podemos descobrir as clivagens e as 
principais contradi<;oes entre os dois polos desta rela<;iio. 

Dizer que existe alguma inadequa<;iio entre a escola e a realidade profissional niio e 
para n6s nem urn lugar comum nem uma defesa para a interroga<;iio sobre se estaremos a 
desbaratar o que de melhor aprendemos (ver ponto anterior). 

Perante alguma inercia e bloqueios encontrados , o caminho niio e culpar os a .s . 
individualmente, mas antes tentar perceber quais as lacunas na nossa forma<;iio que nos 
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impedem hoje de ter uma sintese interventiva e criadora em estruturas/situa<;oes que 
ultrapassam 0 ambito da nossa profissiio. 

De facto, existe urn certo desprivilegiar de determinadas areas (nomeadamente a 
Assistencia e a Seguran<;a Social) e urn certo passar ao !ado do quotidiano profissional mais 
mon6tono e menos criador, onde, no fundo, a maioria dos a.s. trabalham. 

Esta atitude e op<;iio deliberadamente tomada pela escola durante a nossa forma<;iio 
(lembre-se urn certo elitismo corn que os locais de estagio eram escolhidos, sobretudo no 
4. 0 ano) sera uma das razoes para 0 bloqueio que hoje a! guns de n6s sentem, p(frante os 
locais e areas de trabalho. Isto nao invalida, antes refor<;a, a necessidade e a utilidade dos 
estagios em novos campos, mais abertos - poder local, educa<;iio, ac<;iio cultural e outros. 
E desta complementaridade que pode resultar uma prepara<;iio profissional mais adequada. 

Pensamos, porem, que sendo importante, esse bloqueio nao e determinante para urn 
novo estilo de actua<;ao, porque apesar de tudo a nossa forma<;iio forneceu-nos instrumentos, 
consciencia critica e a atitude metodol6gica para a avalia<;iio e renova<;iio do nosso trabalho. 

Depois de tornar consciente este aspecto, e sempre born ter presente a questiio 
levantada no ponto anterior e que tern que ver corn a maneira como assumimos o melhor da 
nossa forma<;iio, tendo ou niio iniciativa e ate que ponto vamos conseguindo realizar uma 
interven<;iio social consequente. 

3. Questoes genericas sob re a profissionaliza~ao 

Falar sobre a profissionaliza<;iio facilmente significa duas coisas: a entrada no mundo 
<<adultO>>, corn valores e uma 16gica nova; e as dificuldades deconentes de urn processo de 
integra<;iio no meio !aboral igualmente corn uma 16gica e ritmos diferentes. Ambas as coisas 
sao questionaveis, mas estas notas tern urn ambito pragmatico e niio se quedariio por uma 
desmontagem ideol6gica destes factos. 

De qualquer modo, a profissionaliza<;iio e algo que niio costuma ser muita discutido, 
corn as suas dificuldades, as suas consequencias na aquisi<;iio de novos habitos - bons ou 
maus - na familia, na personalidade, na visiio da vida e do mundo e da propria profissiio 
que antes era uma coisa e que depois de <<praticada>> e outra. 

As inumeras interac<;oes que se processam na trilogia pessoa-organiza<;iio-profissiio (ou 
o modo de a exercer) tern grande importancia que, contudo, cremos que niio tern sido 
devidamente avaliada por quantos iniciam uma profissiio. 

Tentaremos dar algumas hip6teses e contributes para equacionar as dificuldades da 
profissionaliza<;ao e pistas para pensar as riquezas e potencialidades deste chegar de novo ao 
muildo do trabalho. 

3. 1. Algumas hip6teses para a compreensiio das dificuldades na profissionaliza<;iio 

Determinantes ou condicionantes: 
Nivel micro - resistencia a mudan<;a de status e papel/ruptura corn o passado; 

- inseguran<;a - do abstracto ao concreto, da teoria a pratica; 
- mudan<;as de meio social, geografico e afectivo/novas rela<;oes; 
- procura de identidade profissional; 
- choque de objectivos pessoais e os da organiza<;iio; 
- rela<;oes frustrantes corn o papel profissional, corn colegas ou chefias; 

rotina; 
Nivel macro - modelo econ6mico de crescimento que favorece e fomenta a competi

<;ao agressiva e o individualismo; 
- incerteza - emprego transit6rio (sub-emprego, tarefa ou contratos 

a prazo) e instabilidade; 
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- degradac;:ao das instituic;:oes decorrente da falta de planeamento 
e desorganizac;:iio dos sectores publico e privado; 
Local de habitac;:iio longe do local de trabalho; 

- Sistema de transportes mediocre. 

3. 2. Algumas potencialidades da profissionalizac;:iio 

Alguem que chegue de novo a urn local de trabalho confronta-se frequentemente corn 
urn quadro ambiental ja construido, corn uma rede de comunicac;:iio ja estabelecida e corn os 
habitos ja institucionalizados. 

Perante isto, este alguem pode sentir-se: a partida derrotado ou desarmado para veneer 
aquilo que !he seja porventura desfavoravel; optimista-triunfalista, pensando que como 
chega virgem e sapiente mudara tudo e todos rapidamente; ou pode, ainda, fazer uma 
sintese entre os dois extremos vendo por onde pode romper a teia e ate onde quer/pode 
chegar. Convem aproveitar e maximizar os conhecimentos adquiridos na escola e po-los a 
render no sentido de delinear uma estrategia e encontrar pistas de acc;:iio. 

De seguida apresentam-se alguns exemplos possiveis para a formulac;:ao de uma 
estrategia de superac;:iio de dificuldades e que niio caia na manipulac;:ao tecnocratica da 
realidade (alguns deles foram referidos no Encontro): 

• estabelecer boas relac;:oes e relac;:oes de igualdade corn os colegas de profissiio; 
• procura de competencia como urn meio e niio como urn fim; interagir competencia e 

consciencia; 
• procurar determinar 0 espac;:o profissional do a.s. face a outras profissoes e a 

estrategia global da instituic;:iio/clarificar a metodologia profissional de intervenc;:ao 
social; 

• criar solidariedade entre os colegas, condenar e resistir as injustic;:as donde quer que 
venham; 

• quebrar a 16gica da cumplicidade, nao reproduzir injustic;:as e explicitar porque; 
• manter uma informac;:iio tecnica actualizada; niio descurar a actualizac;:ao tecnica 

(formac;:iio continua); 
• provocar consensos; 
• direito a diferenc;:a; 

dignificac;:iio do utente/cliente/beneficiario dos servic;:os que niio pode ser encarado 
como <<mais urn>> ou urn numero, mas como urn outro, provavelmente debilitado por 
uma dificuldade; 

• exercicio do poder corn autoridade mas sem autoritarismo; 
• procurar criar dependencias interdisciplinares de modo a promover uma abertura a 
, complexidade da realidade e incentivar o trabalho em equipa. 
A malta mais nova cabem acrescidas responsabilidades no que conceme a (re)definic;:ao 

da profissao, tendo uma postura e comportamentos diferentes do habitual, participando mais 
na APSS, criando urn a dialectica permanente entre trabalho-escola-sociedade que permita 
(re)pensar a profissao e o papel de cada urn nela. 

3. 3. Urn a avaliac;:ao possivel para a profissionalizac;:ao 

Parece justo afirmar-se que as estrategias, mesmo quando siio nossas, devem ser 
avaliadas. 0 processo de profissionalizac;:ao e algo de determinante no modo de sermos 
profissi6nais ao longo da nossa carreira. Eis algumas hip6teses de reflexiio para aferir o 
sucesso de uma profissionalizac;:ao consciente e intencionalizada: 

• temos utilizado (bem) o que aprendemos na escola? 
• mudamos a profissao e a instituic;:ao (ao nivel do possivel) ou sao elas que nos 
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mudam? 0 que mudou? Em que e como (familia, trabalho, afectividade, comporta
mentos, visiio de vida)? 
o que esta no centra da nossa actividade: o Homem, a pessoa (colega ou utente) ou a 
burocracia, a instituigiio, os nossos interesses individuais (diferente de pessoais)? 
Temos urn primado do Homem e da Cultura ao seu servigo corn a ciencia e a tecnica 
a sua medida, ou urn primado da tecnologia e do desenvolvimento aos quais as 
pessoas se devem submeter? 

Uma ultima questiio merece ser desenvolvida. A proposito das dificuldades (cfr. nivel 
micro) falou-se da passagem do abstracto ao concreto. Foi bem clarificado pela APSS que 
existe uma tendencia dos trabalhadores sociais para iludirem as suas dificuldades de 
posicionamento estrategico no seio de uma instituigao, desculpando-se corn uma desadequa
gao do ensino do SS a realidade. Sem tornear as reais disfun~oes (cfr. 3.2. e 4.1.) e tambem 
preciso dizer que o ISSSL e parte integrante do sistema educativo deste pais, cuja principal 
caracteristica e a descolagem entre a preparagiio academica e a vida (aparelho produtivo, 
valores culturais, quotidiano ... ) 

Apesar das condigoes objectivas adversas, ou talvez por causa delas, o ISSL tern 
mantido algumas pontes corn a sociedade, facto infelizmente nao generalizavel a outras 
escolas superiores. 

Corn efeito, e absolutamente comum ouvir-se dizer que os jovens licenciados tern 
muitas dificulddes nos primeiros tempos de trabalho, que estiio mal preparados, etc. 
A descolagem do ensino a pratica e as necessidades dos aparelhos economico e funcional e 
real e geral, pelo que niio se veem razoes para que o ISSSL fuja a regra, sendo mesmo 
verdade que esta bem longe de ser dos casos mais graves. 
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Fatima Araujo 
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