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NOTICIA SOBRE 0 PROJECTO DE FORMA(;AO 
PARA «AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 
EM ZONAS RURAIS» 

* Manuela Marinho 

Breve historial 

0 ISSS-CRL candidatou-se em 1985 a verbas do Fundo Social Europeu para a 
realiza<_;ao, no ano de 1986 de uma ac<_;ao de forma<_;ao cuja finalidade era formar 
Assistentes Sociais como Agentes de Desenvolvimento em zonas rurais. Inicial
mente previsto para 24 tecnicos, mas que o

1 
F.S.E. restringiu para l3, esta a 

decorrer desde 29 de Setembro ate 19 de Oezembro, num total de 429 H. 
te6rico-praticas. 

Objectivos e curriculum do curso 

Conjugando os interesses da Escola com as extgenctas do Fundo Social 
Europeu, o curso foi estruturado com urn objectivo fundamental que e o de 
preparar Assistentes Sociais, mulheres, ja com alguma pratica profissional (3 anos) 
e maturidade pessoal (obrigatoriamente mais de 25 anos) para trabalharem em 
zonas rurais de urn modo integrado, coordenando as problematicas especificas dos 
seus locais de emprego com uma perspectiva mais ampla do desenvolvirnento a 
qual abrange todos os aspectos do tecido social. Este objectivo irnplica, obvia
mente, outro nao menos importante, que e 0 de fixar tecnicos nas zonas geografi
cas ate hoje mais desprotegidas pelos servi<_;os, tomando-se facilitadores dos 
processus de mudan<;a que sao ja inevitaveis. Pretende-se, assirn reabrir hip6teses 
de trabalho numa area que, inexplicavelmente, se foi fechando ao Sei:vi<;o Social e 
que actualmente, dada a premencia de situa<;6es que as popula<;6es estao e/ou vao 
viver num futuro mais proximo, urge retomar. · 
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De facto, se ha muito que as zonas rurais portuguesas tern estado sujeitas a 
mudan<;:as, estas, face a entrada na Comunidade Europeia, vao ser profundamente 
aceleradas. 

E nao e possivel evitar o custo econ6mico, social e individual que toda a 
mudan<;:a provoca, e possivel, em contrapartida, trabalhar com as populac;oes no 
sentido de estas passarem da situac;ao de objecto a de actores, ou seja, desenvol
vendo as suas capacidades cognitivas, organizativas e relacionais, decidirem das 
estrategias a adoptar, encontrando altemativas para a sua participac;ao, descobrindo 
novos significados, recriando espac;os, experimentando outros habitos de vida, 
procurando, todavia sempre , manter OS enraizamentos culturais que as identificam. 

Neste sentido, a preocupac;ao central deste curriculum e de dotar OS tecni
cos - tendo sempre como <<background» os principios te6ricos do Servic;o Social, 
norteadores de uma pratica social estruturada - de uma percepc;ao alargada das 
altera<;:oes econ6mico-sociais no campo espeeffico da agricultura, proporcionando
-lhe instrumentos de analise neste dominio para actuarem na prossucussao dos 
interesses sentidos, consciencializados e expressos pela populac;ao, procurando 
enfim transformar o custo referido em forc;a positiva de mudanc;a. 

0 curso debruc;a-se, pois, sobre as seguintes materias: 

• Servic;o Social - Quadros de Referenda para a Intervenc;ao em Meio 
Rural 

• Estrutura , Economia e Politica Agrarias no Quadro da Integrac;ao 
Europeia 

• Associativismo e Cooperativismo no Desenvolvimento Rural 
• Espac;o Social Rural - Especificidade, Func;oes e Transformac;oes 
• Comunicabilidade e Sociabilidade em Meio Rural 

· Assim, o Servic;o Social funciona como <<filtro>> de todas as outras materias, 
i .e., estas sao dadas na perspectiva de que os tecnicos a formar tern urn campo 
especifico de trabalho envolvendo o 'quotidiano das pessoas, as teias sociais que se 
constroem no dia-a-dia, nunca perdendo a perspectiva global da sociedade em que 
estao inseridas. 

A responsabilidade de leccionac;ao desta area e da A.S. Marilia Andrade 
(p~ofessora no ISSS-CRL) e da Dr. 3 Tflia Fonseca, bern conhecida pela sua larga 
experiencia de analise e trabalho em zonas rurais. 

No que respeita as cadeias de Estrutura Agraria, Associativismo e Espac;o 
Social Rural, dada a especificidade destas materias, foram contactados professores 
e assistentes do Instituto Superior de Agronomia, que prontamente acederam a 
Jeccionar essas areas, tendo em atenc,;ao OS objectivos da formac,;ao e 0 perfil das 
participantes. Oeste modo, o curso conta com a colaborac;ao constante dos 
Professores Fernando Baptista e Belo Moreira e dos Engenheiros Isabel Rodrigo e 
Carlos Cabral. 

Cabe ao Antrop6logo Joaquim Pais de Brito (ISCTE) e ao Soci6logo Orlando 
Garcia (ISSS) o desenvolvimento da materia sobre Sociabilidade em Meio Rural, e 
a Dr. a Henriqueta Ribeiro Soares a responsabilidade da area de Comunicabilidade 
(numa perspectiva de Analise Transaccional). 

A metodologia utilizada nas aulas comp<)e-se de uma parte expositiva no que 
concerne as <<teoricaS>>, e de estudo de casos, trabaJho de grupo para diSCUSSaO de 
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textos, prepara<;ao de intervenc;oes , autoscopia, visitas de estudo, contacto directo 
com organiza<;oes, etc. , no que respeita as <<pniticas>>. Alias, do ponto de vista da · 
aprendizagem de adultos, a apropria<;ao dos conhecimentos tern de passar sempre 
pela propria experiencia de quem aprende, dependendo bastante da rela<;ao esta
belecida o exito da forma<;ao , sendo a diferencia<;ao feita meramente academica. 

Participantes 

Quem SaO, pois, as partiClpanteS desta acc;ao? 
Como foi dito anteriormente, sao mulheres , com mais de 25 anos, com o 

curso de Servi<;o Social e tres anos de experiencia profissional, que vivam e 
trabalhem em zonas rurais , ou a tal se disponham. 

Das variadas inscri<;oes recebidas num tempo muito limitado foi possivel 
seleccionar as 13 formadas. 

As participantes tern experiencias pessoais e profissionais muito dispares. 
A sua idade varia entre os 26 e os 60 anos, vern de zonas diferentes, tais como 
Porto, Barcelos, Fafe, Ponte de Lima, Coimbra, Castelo Branco, Estarreja, 
Pombal, Funchal e Lisboa. Trabalham nas estruturas que tradicionalrnente empre
gam estas tecnicas, Seguran<;a ~cial (IPSS's e Centros Regionais), Cfunaras 
Municipais (GAT' s), estando duas delas actualmente desempregadas. Trazem 
consigo urn olhar diferenciado sobre a realidade e as inquietac;6es de quem e 
profissional e se confronta. 

Algumas vern por sua conta e risco, os servic;os ainda estiio pouco sensibiliza
dos a urgencia destas problematicas. 0 0 

Todas tern feito urn esforc;o notavel no sentido de integrac;iio no grupo e sua 
coesao e de relac;iio das materias ensinadas/aprendidas com a pratica profissional. 

Com partici pac;oes 

Cabe ao Fundo Social Europeu e ao Departamento para os Assuntos do Fundo 
Social europeu o financiamento de 90% da ac<;iio, ficando o ISSS-CRL obrigado 
aos restantes 10%, sendo da sua responsabilidade a montagem, execuc;ao e 
coordena<;iio do Projecto, do ponto de vista pedagogico e administrativo. 

E depois de Dezembro? 

Oportunamente sera dada noticia das avaliac;6es finais. Neste momenta ainda 
e cedo, visto 0 curso estar em plena laborac;ao. 

Todavia, uma conclusao e ja possivel: a dinfunica criada quer quanto a Escola, 
quer quanto as participantes e servic;os, nao pode acabar com 0 final do proprio 
curso. Este e apenas uma <<Semente» capaz de dar boos frutos, quando devidamente 
acompanhado. · 

E se estas tecnicas ficam de facto com mais instrumentos para actuarem no 
seu ambito profissional, cabe tambem aos servic;os onde trabalham ou venham a 
trabalhar, a responsabilidade de proporcionar oportunidades efectivas de uma 
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interven<;ao coerente com vista ao desenvolvimento da populac;ao utente, pais 
quanta mais esta se autonomiza, mais aqueles crescem e se desenvolvem. 
A mudan<;a nao passa s6 pela populac;ao, mas sim tambem pelas estruturas 
organizacionais e pelos tecnicos que lhe dao voz .. . E, em ultima analise, avaliar 
essa mudan<;a e sempre avaliar tambem o trabalho profissional e a competencia das 
instituic;oes. 


