Universidades Lusíada

Sposati, Aldaíza Oliveira
Comentário à comunicação sobre o tema : a
prática dos assistentes sociais : uma conversa
heurística
http://hdl.handle.net/11067/3967

Metadata
Issue Date

1995

Keywords

Assistentes sociais - Prática profissional - Portugal

Type
Peer Reviewed
Collections

article
no
[ULL-ISSSL] IS, n. 11-12 (1995)

This page was automatically generated in 2019-04-21T14:39:50Z with
information provided by the Repository

http://repositorio.ulusiada.pt

COMENTARIO ACOMUNICA<;AO SOBRE 0 TEMA:
A PRATICA DOS ASSISTENTES SOCIAlS:
UMA CONVERSA HEURISTICA

Pela Pro[" Doutora Aldafza Sposati

*

"Penso que e de extrema riqueza comentar aqui esta investiga~ao que Helena
Nunes nos traz ate pm·que entendo que este trabalho nos vai inserir num outro
campo de indaga~oes, que diz respeito apropria coerencia interna da nossa pn\tica.
Quer dizer, a Helena traz para a cena o protagonismo do assistente social, enquanto
profissional, c as questoes postas imediatamente a nossa ac~ao profissional
enquanto exercfcio desse protagonismo. Como sugestivamente chama a este trabalho "A pr<ltica dos assistentes sociais: uma conversa heurfstica" assim eu entendo
que este semim\rio e exactamente isso, quer dizer, uma conversa heurfstica entre
nos. Desta forma, vou aqui sublinhar algumas questoes que entendo se podem colocar no dialogo com este plenario.
A primeira delas que e da maxima importancia, e que este scminario nos traz, 6
a possibilidadc cfcctiva do assistcnte social construir conhecimcntos a partir da sua
pratica historica, situada, datada, que se desenrola no ambito das relcl~oes sociais.
Vimos aqui ao longo do dia a riqueza que se produz quando o assistente social
reflecte sobre a sua pratica e para isso da necessidade de base cientffica da propria
pratica profissional. lsto coloca-nos em questao o caracter circunstancial, imediatista, pragmatico, fechado na logica das institui~oes, na reprodu~ao de procedimentos, sem uma compreensao mais ampliada daquilo que nos justifica enquanto profissionms.
Interrogamo-nos todos nos, quando chegaram ao Brasil notfcias que aqui na
cidade de Lisboa havia um novo codigo, codigo este que proibia qualqucr cxprcssao do pedido de esmola, proibia qualquer expressao da mendicidade; eu queria
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entender por onde passa este dispositivo, efectivamente, ele desloca o campo dos
direitos sociais outra vez trazendo as questoes sociais para o campo da polfcia e nao,
efectivamente, para o campo do avan~o da democracia e da conquista social. Entao
entendo que ha uma centralidade, principalmente na nova realidade, onde discutimos nao so a velha e antiga pobreza mais as novas formas de pobreza e o assistente
social ele e chamado a continuamente responder por isso. A Prof. Augusta Negreiros nos mostrou muito como e que sao as representa~oes profissionais e Helena nos
sugere, inclusive, ao trabalhar esta questao, de que muito diferentemente de ser
"aquela senhora que e paga pelo Estado para ter pena da gente", nos percebemos
que, quando se mergulha na analise da pratica se descobrem muito mais rela~oes,
muito mais mecanismos do que aqueles que, aparentemente, sao "travestidos" da
mera ajuda circunstancial e parcial. E e sobrc isto que eu queria tecer aqui mais
alguns comentarios.
Um segundo comentario: eu diria que a exposi~ao, a pesquisa, este contributo
teorico de Helena Nunes, assim como outros, cles nos mostram a necessidade de
rompermos com a leitura das ac~oes da profissao dos assistentes sociais a partir de
16gicas endogenas, ou seja, nao se pocle absolutamente entencler o servi~o social
dentro de um cfrculo fechado em si mesmo. A sua, e tudo aquilo que foi desdc a
exposi~ao de Alcina c todas mais que sucederam aqui, foram mostrando fortcmcnte
como e que o servi~o social se situa dentro das rcla~oes da totalidade da sociedade
e as nuances mesmo que ele vai tomanclo do ponto de vista das suas rela~oes com
o Estado, das suas rela~ocs no interior das politicas sociais. Portanto penso que
todas estas contribui~oes elas transmitem um rccado, eu diria assim, um aviso muito
serio a todos nos assistentes sociais: nao olhemos (aquilo que Ze Paulo dizia) para
uma 16gica profissional centrada no proprio umbigo. Se assim fizermos nos corremos efectivamente o risco de p6r em risco a nossa profissao pm·que todos os liames
que ela tem do ponto de vista mais ampliado, clcs vao-se rompendo e nos vamos
terminando por desenvolver o que cu diria uma cidadania restrita do proprio exercfcio profissional.
Penso que a Helena nos vai mostrando isto inclusive num campo extrcmamente
importante que eu assinalaria como um terceiro ponto que ela nos destaca com
muita riqueza que e, a descoberta da pedagogia da pratica. Nao existe na nossa pratica profissional meramente uma sucessao de metodologias ou de procedimentos
existe sim uma pedagogia e esta pedagogia e que ela vai traduzir na mancira pela
qual ela se concretiza, na maneira pela qual ela reproduz a forma destas rela~oes
entre o profissional e a popula~ao. Helena nos trouxe, nessa discussao, a cena a
popula~[lo e a rela~ao profissional do assistente social com a popula~ao e com isso
ela nos pos o dito paradigma cla regula~ao e da emancipa~ao. Nos traz a questao de
valores cliscutinclo qual c a intencionalidacle, qual e a clirec~ao polftica (e aqui eu
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falo a palavra "polftica" na sua totalidade) no ponto de vista de compreender que
efectivamente a acyao profissional ela se insere num campo da politica por quanto
ela e historica, por quanto ela provoca alteray6es na realidade. Portanto acho que
essa questao rompe com qualquer referencia do ponto de vista da neutralidade. Nao
ha neutralidade, todavia nao podemos nos aqui pensar numa polarizayao achando
que a pratica e so isto, so assistencia ou so promoyao, ou so subalternidade ou so
transformayao, ou so regula9ao ou so emancipayao, quer dizer, e esta a questao. c
efectivamente descobrir por onde se da a presenya destes paradigmas na pratica
profissional, onde e que eles informam a nossa acyao profissional e como e que nos,
ao dar conta dessa dimensao, nos conseguimos movimentar na direcyao de um ou
outro paradigma.
Entendo que e extremamente importante darmo-nos conta que ao longo do
tempo a pedagogia da pratica se pautou pelo exercfcio de selectividade onde, ao
contrario da universalidade que e a demanda das polfticas sociais, nos assistentes
sociais sempre fomos treinados no domfnio de tecnologias de selec9ao: selecyao por
merito social, selecyao por adop9ao de criterios, nao dando conta ainda o suficiente
do quanto as tecnologias de selectividade utilizadas na pratica, vao de encontro aos
princfpios democraticos do ponto de vista da universalizayao do direito. Entao a
direcyao pela qual exercemos esta questao da seleclividade sao mecanismos fortemente de reiterayao dos processos de exclusao. Entao, ao inves de senhoras bondosas, de dar conta de processos de ajuda, terminamos e nao damos conta disso, de ser,
sim, "bruxas mas" que exercitam a exclusao. Quer dizer: entao eu acho que esta e
uma questao extremamente seria do ponto de vista da pr<ltica mas nao so a questao
da selectividade, mas tambem a questao mesmo da restri9ao do direito. 0 que
entendo eu aqui sobre a questao da restriyao do direito? E o deslocamento que o
assistente social muitas vezes faz do campo do direito sob re a legalidade (e ele trabalha este direito) no campo da retorica, da fala, nao colocando a possibilidade efectiva da garantia do direito ate mesmo nos tribunais, para os segmentos da populayao mais pauperizados e mais espoliados.
Uma outra questao que me parece tambem muitas vezes presente na pedagogia
do profissional e quando ele se coloca nas relay6es como num processo de interposiyao de sujeitos; diz ele que ele fala pela populayao e chega na popula9ao e diz
que fala pela institui9ao. Neste papel de interposiyao o assistente social termina no
mais das vezes por impedir as representay6es directas, os processos de negociayao
e o avan9o de rela96es democraticas. Entao me parece que, embora Helena Nunes
nao tenha acentuado estes aspectos, ela acentuou em contrapartida o caracter importante do que ela chama uma "pedagogia democratica" ou seja, aqueles elementos
que nos temos que por em pratica, que efectivamente dizem respeito a um
compromisso coma sociedade, que avan9a ao final do scculo (e ja falamos ate em
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seculo XXI) quer dizer, nurn cornprornisso efectivo com o exercfcio, realmente, da
democracia, o exercfcio do direito, o exercicio da representayao que n6s terrninamos sintetizando tudo isso sob a egide da ideia de cidadania. Este caracter da universalidade, da publicitayao, o caracter da investigayao, da solidariedade, enfirn, eu
penso que ha um grande contributo na sua reflexao e, portanto, dos assistentes
sociais corn os quais ela trabalhou, no sentido de indicar urn novo carninho, uma
nova pedagogia, uma pedagogia cornprometida efectivamente corn novos tempos
democraticos.
E para terminar, penso que uma preocupayao que Helena nos traz e a questao da
preocupayao corn a cidadania profissional. Considero que temos que romper com
esta cidadania envergonhada, se me permitem assim. Esta questao que e muito interessante da busca da autonomia relativa dentro do exercfcio profissional, muitas
vezcs ficamos subjugados, no exercfcio subalterno da acyao profissional, aquilo que
e o disposto institucional deixando de !ado a nossa competencia e capacidade do
exercfcio de uma profissao o que nos da uma autoridade, ainda que n6s nao sejarnos
na sociedade questionados no nosso desempenho, como por exemplo, os medicos:
n6s somos isentos, ainda, do julgamento da sociedade sobre a qualidade das nossas
praticas, n6s nao temos, na verdade, uma sanyao que nos permite muitas vezes
transgredir a questao da qualidadc scm tcr directamente a avaliayao da sociedadc.
N6s nao tcmos isto mas isto nao dcvc ser o nosso escudo, deve ser, efectivamente,
entendo eu, o nosso compromisso no sentido de conquistar este espayo por uma
efectiva cidadania (eu diria mesmo aqui de compromisso e nao essa cidadania
subalterna).
Por fim Helena Nunes colocou uma questao, pela propria natureza da investigayao deJa, que e a investigayao no ambito de um projecto. E af ela nos cliz o
scguinte:
Primeiro- o comeyo da experiencia dizia o seguinte: sera que um projecto, por
ser uma esfera que se coloca fora das rclayoes imediatas de poder, de regulayoes
dentro de uma instituiyao, por ele serum ambito ou uma esfera que coloca relayoes
particulares ou constr6i o que ela chamou de um novo espayo geo-administrativo
das relayoes, sera que um projecto por isso mcsmo permite de algum modo um
avanyo de qualidacle?
Ela comeyou a sua inclagayao neste sentido e ela terminou colocando uma outra
indagayao (o optimismo inicial ela nos pos um preocupayao final): sera que os
projectos, hojc, tao frequcntes na sociedade portuguesa nao seriam formas de
fragmentayaO dos direitos? Por outras palavras: sera que a populayaO deste projecto
viveu um momento bom ou talvez um momento 6ptimo durante o perfodo de duragao do projecto e cessado o projecto cla nao cntrou num circuito de regulariclade. de
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abandono e de nao exercicio efectivo da realizar;:ao e da concretizar;:ao dos seus
direitos. Portanto, penso que o que nos e colocado e uma questao de extrema cautela que diz o seguinte: ate onde? Com os projectos n6s podemos inovar, criar um
outro campo afora das relar;:oes para fazer avanr;:ar, vamos dizer assim, esta questao
da democracia, a questao da autonomia, sem que com isso sejam eles uma novidade
para contrapor tudo aquilo que poderiam ser conquistas mais duradouras para a
popular;:ao apesar de que colocam novas relar;:oes de poder. Entao eu diria que possivelmente este trabalho (assim como outros) nos trazem serias quest6es para reflectirmos sobre a pnitica profissional: por onde se movimenta o campo da pratica
do assistente social? por onde e que o assistente social tem um domfnio efectivo
das relar;:oes que estao postas imediatamente no seu exercfcio profissional?- e
como se processa a inter-relar;:ao destas relar;:oes com uma intencionalidade para
alem desta pnitica no avanr;:o da sociedade democratica dos direitos sociais e do
confronto com as exclusoes?
Eu fico por aqui. Muito obrigado."

