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FORMA<;AO EM SERVI<;O SOCIAL:
CONTEXTOS E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM
DA CIDADANIA
Lu(sa C. Pinto e Berta Granja
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Assistiu-se, em Portugal, logo ap6s o 25 de Abril de 1974, a introdu~iio de profundas mudan~as na Forma~ao em Servi~o Social, mudan~as que implicaram todos
os que mais direetamente contribuiam para a forma~ao dos Assistentes Sociais.
Do amplo debate adata iniciado e de real~m· o consenso gerado em torno do discurso que, reconhecendo o pragmatismo que mar·cava as praticas do Assistentc
Social, preconizava o abandono de um modelo de cultura profissional que dissociava ciencia e interven~ao. A critica ao pragmatismo que ha muito tempo imperava
no Servi~o Social colocou em primeiro plano nao s6 a questao dos problemas de
conhecimento, com destaque para os instrumentos te6ricos indispensaveis acompreensao dos processos sociais como, tambem, a dos problemas relacionados com
a produ~ao da mudan~a social em situa~oes reais.
A ruptura com o praticismo a cientffico que caracterizava as praticas do Servi~o
Social- e que tao decisivamente contribuiu para a inferioriza~ao s6cio-profissional
do Assistente Social - expressou-se no abandono de uma forma~ao alicer~ada em
conhecimentos predominantemente etico-religiosos e algumas no~oes dispersas do
dominio da psicologia e do direito (forma~ao dita te6rica) e de uma forma~ao pratica
que se circunscrevia amanipula~ao instrumental e banalizada desses conhecimentos.
Desde essa data que urn dos maiores desafios que se tem colocado aforma~ao em
Servi~o Social consiste, com efeito, em procurar dotar os Assistentes Sociais de
saberes que os tornem aptos nao s6 a produzir leituras cientificamente informadas da
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realidade social mas tambem a elaborar estrategias de intervenyao adequadas amodificayao das dinamicas sociais geradoras de mU!tiplas formas de exclusao sociaL
Sao exemplo do esforyo empreendido ncste domfnio as alteray6es verificadas
nos pianos de curso ao longo destes vinte anos. De rea!yar a importancia atribufda
aos sa be res provenientes das diferentes disci plinas das Ciencias Sociais e o papel
decisivo que os estagios/semimirios desempenham na eonsolidayao da formayao
dos Assistentes Sociais.
Pela articulayao coerente de saberes teoricos e praticos, as instancias de estagio/seminario visam dotar os futuros Assistentes Sociais da capacidade de problematizar os fen6menos que integram o campo de acyao do Serviyo Social e definir
estrategias de acyao, a partir dos problemas que se colocam aos profissionais de Serviyo Social nos diferentes contextos institueionais.
As escolas investiram, assim, particularmente no abandono de uma formayao
marcada pela dicotomia e a hierarquizayao de sabcres entre conhecimentos "puro"
e "aplicado", "te6rico" e "pratico", absolutamcntc incompatfveis coma afirmayao
de um modelo de cultura profissional que associa conhecimento cientffico do social
e intervenyao em problemas reais.
Serias tem sido, tambem, as exigencias no que respeita as necessarias articulay6es entre saberes disciplinares por forma a nao inviabilizar a Uio requerida
interdisciplinaridade, matriz estruturadora de uma formayao qualificada dos Assistentes Sociais. E condiyao de enriquecimcnto e eficacia da formayao que esta se
apoie em sfnteses te6ricas, cujo aperfeiyoan1cnto contfnuo se revela indispensavel
para quem procura apreender a complcxidacle dos processos sociais.
Contudo, as exigencias de uma polftica de formayao que pretende contribuir
para a aprendizagem e o desenvolvimcnto dos direitos do homem e do cidadao nao
se esgotam nos aspectos enunciados. Formar 1\.ssistentes Sociais nao e, senao, formar cidadaos particularmente aptos a contrariar os mecanismos sociais que constituem obstaculos ao exercfcio efectivo do direito de ser cidadao. Tl·ata-se de garantir a construyao de um tipo de profissional cuja particularidade reside na sua
competencia para promover a cmancipayao de indivfduos e grupos socialmente
marginalizados, por forma a que scjam efectivamente reconhecidos como sujeitos
de direi tos.
De sublinhar que, para as catcgorias e grupos mais submetidos aos processos de
discriminayao e de vulncrabilidade soeiais, a cidadania e algo que se encontra fora
do seu horizonte de possibilidadcs. Para numerosos indivfduos e grupos o reconhecimento da cidadania nao significa aincla senao um sonho ou uma utopia, na medida
em que a afirmayao dos direitos nao ultrapassa o simples enunciado de princfpios.
0 enunciar dos direitos nao basta para produzir realidade, ele expressa sobretudo
lntenenrao Sociul. 13//{ 19Y6
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um conjunto de inten<;6es e de projectos que se revelam insuficientes para garantir
a sua concretiza<;ao.
Ultrapassar esta insuficiencia supoe que os Assistentes Sociais promovam interven<;6es susceptfveis de introduzir mudan<;as nao somente ao nfvel das condi<;6es
culturais mas, sobretudo, no dos contextos econ6micos que impedem os indivfduos
de aceder aos recursos de que depende a sua dignidade pessoal e social. Os Assitentes Sociais deverao ainda estar aptos a empreenderem ac<;6es orientadas para a
cria<;ao de estruturas e dinamicas s6cio-institucionais que estimulem o desenvolvimento das capacidades dos agentes sociais e os torne aptos a tomar parte nos processos de decisao.
Assegurar o reconhecimento da cidadania supoe entao que os Assistentes Sociais
se empenhem em contrariar os mecanismos e processos que transformam os indivfduos em objectos, em instrumentos das decisoes e vontades daqueles que detem o
poder e que, no seu exerc1cio actuam se gun do processos que favorecem meramente
a cria<;ao de consumidores passivos dos seus produtos.
Garantir a forma<;ao deste tipo de Assistcntcs Sociais obriga, scm duvida, a
construir, no interior do proprio contcxto cscolar, estruturas e pnl!icas que se opoem
areprodu<;ao das hierarquias sociais e ao alheamento dos estudantes da gcstao dos
diversos domfnios da vida institucional. Com efeito, a organiza<;ao da vida cscolar
deve favorecer o exerc1cio quotidiano da participa<;ao, da autonomia e da crftica
construti va.
A transmissao de conhecimentos nao e por si s6 formadora. Os processos de forma<;ao nao podem ser qualificantes nem para os professores nem para os estudantes
se, para alem de darem a conhecer os instrumentos indispensaveis acompreensao
do social e do agir comunicacional, nao garantirem a coerencia e valoriza<;ao dos
saberes transmitidos pela participa<;ao de todos no quotidiano da vida escolar. S6
assim eles poderao assegurar as condi<;6es favoraveis atomada de conscicncia e a
vivencia efectiva dos direitos do cidadao.
Os conteudos de forma<;ao que fazem referencia ao exercfcio dos direitos sao em
si mesmos manifestamente incapazes de contrariar as rela<;6es de exterioridade com
o conhecimento e de promover a interioriza<;ao e utiliza<;ao adequada dos saberes
disponfveis.
Esta a razao pela qual e fundamental procurar promover o aperfei<;oamento dos
model os de funcionamento institucional de modo a constituir a escola num contexto
de socializa<;ao capaz de prolongar os esfor<;os desenvolvidos, depois de 1974, ao
nfvel da consistencia te6rico-metodol6gica da forma<;ao. Para os futuros Assitentes
Sociais, a participa<;ao nos diversos domfnios da vida escolar constitui um terreno
crucial de aprendizagem de capacidades -de argumenta<;ao, de rela<;ao com a difelnten·enrao Social, /3114, 1996
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ren9a, de organiza9ao e de mobilizayao
sem as quais se torna impossfvel
influenciar os processos sociaiso Uma estrategia de multiplicayao de ocasioes de
apredizagem do debate democratico, de implicayao activa na organiza9ao e na gestao de projectos colectivos e, sem duvida, indispensavel para assegurar a coerencia
da forma9ao de profissionais implicados na promo9ao do desenvolvimento econ6mico e social.
0

0

0

-

II

No espa9o mais restrito da sala de aula, a forma9ao dcve igualmente implicar os
sujeitos em toda a sua globalidade de sercs humanos; cla nao pode limitar-se unicamente a constru9ao de conhecimentos tcoricos, ignorando a constru9ao da personalidade, o desenvolvimento afectivo, o crcscimcnto e orienta9ao da sensibilidade
e a forma9ao de valores morais que o conhccimcnto nao pode dispensar, tratando-se do conhecimento da sociedade humana, scrn esquecer, tambem, a dimensao
cstetica que faz parte intcgrante do humanoo
Trata-sc de formar para conhecer o "possivcl", para agir neste "possfvel" o que
significa: viver com a fragilidade das inccrtczas sobre o social, a sua opacidade,
assumir a precaridade das soluy5es, decidir no mcio do "caos" e tcr a lucidez necessaria para nao ficar paralizado pela complexidacle, a multiplicidade das variaveis,
das causas, efeitos, interacy5es e concxocso
Definidas como mudan9as qualitativas do saber, do saber aprender, ser c fazer,
as aprendizagens necessarias sao de divcrsos tipos:
- existenciais;
- da compreensao e da explica9ao;
- instrumentais e pragmaticaso
Para que todas elas se possam rcalizar e necessaria implicar os estudantes na
globalidade do seu ser, fazendo apclo a sua emo9ao, afectividade, sensibilidade, a
sua racionalidade, as suas exigcncias esteticas e eticaso
A forma9ao em Servi9o Social, que promove a valoriza9ao e defesa dos direitos
do homem, s6 tera correspondencia em materia de aprendizagens verdadeiramente
significativas e geradoras de mudan9as ao nfvel dos saberes, das atitudes, dos comportamentos, das leituras interpretativas e explicativas do real se, as pr6prias praticas pedag6gicas e as experiencias vividas no espayo/tempo da formayao, integrarem
elas mesmas o exercfcio dos direitos da cidadania e uma intervenyao crftica constante com vista ao aprofundamento do seu reconhecimento e aplicayaoo
httetWII(o<lo
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Quais sao os direitos que as pn'iticas pedag6gicas e o espa9o/tempo da formayao
permitem identificar e desenvolver? Nao podem ser direitos definidos em termos
abstractos, mas direitos que se inscrevem no quadro das condi9oes sociais globais,
da evolu9ao hist6rica da forma9ao em Servi9o Social, das verificadas em cada estabelecimento de ensino, das condi96es que regulam o exercicio da fun9ao professoral e das que sao definidas pela origem, hist6ria e projectos dos indivfduos e dos
grupos que procuram esta forma9ao.
Um primeiro direito dos estudantes eo direito ao sucesso escolar. Este, no contexto universitario, parece serum problema exclusivo dos estudantes. Quando chegam ao ensino superior os estudantes estao ja fortemente marcados por uma longa
experiencia de escolarizayao em que a procura legftima de notas elevadas para
poder concorrer no mercado de trabalho nas condi96es mais favoraveis os conduz
sobretudo a procurar adaptar-se. E por esta razao que geralmente eles nao criam
problemas pedag6gicos aos professores e tentam responder as suas exigencias que,
na maioria dos casos, se limitam a rcstitui9ao de conhecimentos te6ricos debitados
ao longo dos cursos ou procurados nos manuais ou nas obras dos autores indicados.
Esta restitui9ao s6 raramente corresponde a interiorizayao de novas representay5es, apoiando-se, por um lado, sobre conhecimentos recentemente adquiridos e,
por outro, sobre a experiencia e saberes anteriores; ela nao podera assegurar, de
forma alguma, a aquisi9ao de representayoes construidas de forma "inteligente",
susceptfveis de criar novas categorias, novas estruturas mentais, novos comportamentos e atitudes que, em situayao de intervenyao, permitam desenvolver leituras
apropriadas e um "saber fazer" criativo e ajustado amultiplicidade e complexidade
das situa96es sociais.
Um outro direito dos estudantes e o de aprender e, mais ainda, o direito de
aprender a aprenda
A aprendizagem e um processo permanente de multiplas transiy5es entre as
representayoes do mundo que temos como adquiridas e outras, mais recentes, que
nos procuramos estabilizar e articular entre si, a fim de construir novas representay5es e eliminar as outras. Aprendizagem significa para cada um compreende1; quer
dizer tratar em conjunto, aprender elementos do mundo e da vida e integra-los no
seu universo pessoal de forma a construir sistemas de representa9ao pessoais, cada
vez mais pr6ximos da realidade.
Segundo Meirieu (1994:41 ), a aprendizagem "e uma hist6ria que poe em presenya algo que ja existe e uma interven9ao exterior, uma hist6ria em que se confrontam sujeitos e onde trabalham e se articulam, nunca facilmente, interioridade e
exterioridade, aluno e professor, estruturas cognitivas existentes e novos contributos (... )".
lnteJWJI('cio Sncial, 13114, 1996
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Num tal processo, os estudantes tern necessidade de autonomia a fim de desenvolver urn trabalho intelectual pessoal que exige o dominio das tecnologias que sao
proprias deste tipo de trabalho. Se gun do Pineau (1991:31 ), "a solidao - pela
ausencia de outros- remete a vontade ou a for~a do sujeito para si proprio", para
as suas fragilidades, as suas ignorancias. Mas a solidao e fundamental para o desenvolvimento de estrategias autonomas do cerebro, para o exercicio da faculdade de
auto-organiza~ao.

Em todo o caso, para que o tempo de estudo individual possa ser formador, e
preciso saber-se aonde se dirigir para ter acesso ao saber, ter adquirido as estruturas
e processos mentais que suportam o pensamento, quer dizer, o encadeamento de
conceitos, a sua combina~ao e articula~ao scm ajuda do exterior. Tudo isto implica
igualmente que se tenha o dominio da palavra, que estejemos capazes de nos pronunciar sobre os saberes apreendidos. Tudo isto so se adquire em constante interac~ao com o fonnador, corn o grupo, atraves de exercfcios de produvao escrita e oral
e de acordo com rftmos que sao muito difcrentes segundo os individuos. Apoiar o
estudante de modo que ele construa o scu proprio caminho de acesso ao saber, que
ele aprenda a manipular manuais e livros, organism· as suas notas pessoais, as suas
contribui~oes orais, e uma importante funvao do professor que pretende que o estudante aprenda a aprender.
Os estudantes tem necessidade de conhecimentos e referencias teoricas legitimados e reconhecidos pela comunidadc cientffica. Mas, para que estes conhecimentos se tornem operatorios, e preciso que eles sejam contextualizados e sistematizados, integraveis nos conhecimentos anteriores e futuros; e preciso ainda que a
sua utiliza~ao em contextos concretos de trabalho e de vida seja visfvel, que os estudantes disponham de espa~os para debater, oralmente ou por escrito, os saberes em
causa, desenvolver actividades de investiga~ao individual e colectiva, enfim, que os
processos de avalia~ao de conhecimento, durante todo o percurso de forma~ao,
sejam conhecidos e transparentes.
Neste sentido, o exercicio do direito de aprender a aprender requer dois tipos de
condi~oes fundamentais: a qualidade da comunica~ao entre o estudante, o grupo e
o professor e o acompanhamento do professor no processo de aquisi~ao e de exercfcio de metodologias de aprendizagem operativas.
0 direito c1 conumica~ao e um direito inerente a existencia dos indivfduos e da
especie. A capacidade de comunica~ao e um factor de desenvolvimento positivo da
rela~ao pedagogica e pressupoe da parte do professor capacidade de escuta e descentramento face ao estudante, aos seus desejos e as suas necessidades. Escuta e
descentramento sao, com efeito, condi~oes necessarias a aprendizagem da racionalidade e da logica do outro de forma a ser capaz de por em causa as suas represenlnterreni·ao Social. 13/14. /996

Forma~ao

em Servi9o Social: Contextos e Processos de Aprendizagcm da Cidadania

81

tat;6es e de percorrer o caminho indispensavel para poder ou consolida-los ou
altera-los, no decurso de um processo de construt;ao de novas estruturas mentais.
Capacidade de comunicat;ao significa ainda relat;ao de proximidade, utilizat;ao
de uma linguagem comunicativa que permita estabelecer pontos de contacto entre
diversas racionalidades, a do estudante, do professor e da disciplina objecto de
aprendizagem.
As dificuldades de comunicat;ao funcionam frequentemente como factores de
bloqueamento das aprendizagens. Elas impedem objectivar a experiencia, integra-la na construt;ao de novas operat;6es mentais que sao constitutivas dos proccssos
de aprendizagem.
Enquanto que detentor instituido do saber, tendo o poder de falar e escrever
sobre este saber, o professor exerce um poder simbolico sobre o grupo estudante.
A fim de gm·antir a todo o risco o seu sucesso, os estudantes procuram integrar-se
na racionalidade do professor uma vez que ela representa a cultura escolar. Ora,
para que o processo pedagogico possa conduzir a maturidade e autonomia intelectuais dos estudantes, e da racionalidade do estudante que e necessaria partir, e a esta
que se torna necessaria dar ocasiao para se exprimir e se reconstruir, ultrapassando
a inibit;ao que pode criar no estudante a consciencia dos seus limites. Consequentemente o estudante deve disp6r de numerosos momentos e ocasi6es para se exprimir.
Se eles se limitam aos momentos da avaliac;ao. estes tranformam-se em julgamentos cle ignorancia. Se eles sao numerosos e integram constantemente o processo de
ensino-aprendizagem, eles constituem-se, pelo contrario, em instrumentos de avaliayao que permitem fazer o balant;o dos recursos existentes e dos que ainda faltam,
bem como identificar os metodos que permitirao adquirir os recursos que conclicionam o acesso ao saber.
0 grupo e a sua dinamica interactiva poclem revelar ao professor os problemas
e bloqueamentos sentidos, a distancia entre as diversas logicas e racionalidades responsavel pelas dificuldades de acesso as novas representat;6es, objectos de aprendizagem. Enecessaria uma certa proximidade para que o formador possa apoiar a
integrat;ao de novos saberes aos contextos e meios familiares dos estudantes e poder
construf-los de novo. Mirieu (1993:94) chama a atent;ao sobre o paradoxo da relat;ao eclucativa, no decurso da qual o educador deve ser por sua vez, e de forma adequada, proximo e distante, "manifestar sem escrupulos a sua diferent;a, dm·-se a
conhecer naquilo em que e mais suceclido e, no mesmo instante, testemunhar da sua
extrema proximidade, deixar perceber a emot;ao partilhacla, a inquietude do meclo,
o sinal palpavel da sua humanidade". 0 educador cleve representar para o estudante
uma referencia de identificat;ao proxima, que !he e possfvel atingir, mas suficientemente clistante para fazer despontar o desejo de saber, de conquistar um dia este
saber.
hllfiWII{'clO

Social, 13114, 1996

82

Lufsa C. Pinto e Bcrta Granja

A sistematiza~ao da informa~ao, a sua estrutura~ao l6gica, constituem um outro
imperativo fundamental para que o estudante possa contextualiza-la e apreender a
sua coerencia interna. Se a constru~ao da rela~ao pedag6gica exige do professor
todo um trabalho de prepara~ao que faz apelo a sua racionalidade e asua capacidade organizativa, ela requer igualmente o seu entusiasmo e paixao pelo saber, apelando ainda asua capacidade de improvisa~ao. Para ser consistente, toda a improvisa~ao supoe um grande domfnio do saber acompanhado de qualidades de intui~ao
e sensibilidade que permitem tratar, ao longo das interac~oes no seio do grupo, a
especificidade dos percursos individuais em materia dos saberes multidisciplinares,
de supera~ao do conhecimento do senso comum e de defini~ao de saberes que o
campo de conhecimento em causa poe em jogo.
Para ganhar em for~a e poder transformador, a comunica~ao pedag6gica nao
pode dispensar a expressao emocional, a dramatiza~ao de situa~oes de comunica~ao
nem tao pouco os elementos de sedu~ao, de importancia fundamental para que o
desejo de saber, motor de toda a investiga~ao e constru~ao do conhecimento, possa
emergir.
A forma~ao deve ser pensada a partir do que ela representa efectivamente para
a vida dos estudantes, de maneira a implica-los; mas, coloca-los no centro do processo, implica que se lhes reconhe~a o direito it crftica ea auto-reflexividade.
Cada individuo acede ao saber de uma maneira que lhe e propria, construida em
fun~ao da sua hist6ria pessoal. Epor isso que o estudante tem o direito de ser considerado como wn ser global, integrando toda a densidade ea dinamica da vida que
se desenrola no interior de diversos espa~os transversais (R. Barbier 1991 :245):
- um espa~o pessoal no qual o sujeito existencial e um "ser de rela~oes humanas", dotado de um universo pulsional conflitual e de uma "palavra especifica";
- um espa~o organizacional no qual ele e antes de tudo um "actor social" e um
ser que fala a "linguagem" do seu grupo;
- um espa~o institucional no qual ele e entao um "agente" principalmente
reprodutor de estruturas sociais conformes, mas igualmente um "desviante"
dotado de uma negati vidade instituinte;
- um espa~o cosmo-ecol6gico no qual o sujeito existencial se reconhece como
um "elemento relegado" a um conjunto mais vasto e transpessoal com o qual
ele interage de uma maneira holistica.
Compreender e integrar as interferencias entre estes espa~os, as suas dialeticas
parciais e variaveis e condi~ao necessaria ao desenvolvimento do processo de
aprendizagem.
lnterrenrdo Social. 13/H 1996
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Ao longo deste, o estudante tem ainda o direito de encontrar os elementos de
constnu;ao da sua propria identidade profissional e de construir os seus projectos
individuais, respondendo as suas motiva~oes e expectativas em materia de integra~ao no mercado de trabalho.
Mas o processo de aprendizagem poe igualmente em jogo o professor, como ser
dotado de direitos de cidadania.
0 direito de acesso ao saber pedag6gico deve ser-lhe reconhecido por forma a
que ele possa ser um construtor do conhecimento pedag6gico e nao um ignorante
especializado, dominando o seu saber, mas ignorando tudo o resto e, em particular,
a sua responsabilidade em materia de sucesso ou de fracasso dos estudantes.
Para que a sua experiencia enquanto educador possa ser auto-formadora, ele deve
poder exercer o direito aauto-reflexividade pedagr5gica e dispor, para este efeito, de
momentos e espa~os especfficos com outros formaclores c com os seus estudantes.
0 exercfcio eficaz da fun~ao de formador dcpcndc ainda cstrcitamcntc do
reconhecimento do direito cls condi\·6es de traba/ho c a unw relacrio solaria/ estrlvel que !he permita estar na escola e nao simplcsmcntc passar na cscola.
A pedagogia do adulto em forma~ao e uma pcdagogia cla singularidadc c o professor s6 podera contribuir para o sucesso das aprendizagens dos cstuclantcs c da sua pr6pria fotma~ao apoiando-se nesta singularidade. Ele devera pois ter a possibilidadc de
conhecer os estudantes, as suas expectativas e os saberes que efectivamente j<1 dctem.
Mais ainda, esta preocupa~ao nao pode limitar-se a cada professor c ao seu
campo de saber. 0 estabelecimento de ensino deve criar dispositivos de comunica~ao que garantam ao professor o acesso as informa~ocs nccessarias, fornecendo
simultaneamente aos estudantes espa~os de rcaliza~ao de actividades que permitam
a emergencia de conhecimentos para alem do espa~o-tempo do curso.
Os dispositivos institucionais podem evitar o isolamento de cada mini processo
Professor-Estudante-Saber fazendo circular a informa~ao a fim de descobrir, de
encorajar, de apoiar e de divulgar as experiencias criadoras e ferteis do ponto de
vista das aprendizagens.
Para que a experiencia pedag6gica de cada professor scja formadora, ela deve
podcr ser objecto de reflexao crftica da sua parte como da parte de outros professores e dos diversos agentes que intervem no processo de forma~ao.
Aprofundar o problema da concretiza~ao destes direitos obrigar-nos-ia a abordar os problemas actuais do Ensino Superior em Servi9o Social, em Portugal, sublinhando particularmente a sua ausencia do ensino superior publico ea falta de apoios
publicos visando garantir que o acesso a este sector de forma~ao corresponda a um
direito para todos os que, tento tido sucesso no ultrapassar de outras barreiras da
selec~ao, podem aspirar ao ensino superior.
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