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GENESE, EMERGENCIA E INSTITUCIONALIZA<;AO
DO SERVI<;O SOCIAL PORTUGUES
-A ESCOLA NORMAL SOCIAL DE COIMBRA
Alcina Martins

*

INTRODU<;AO- A Investiga~ao, o Servi~o Social e os estudos historicos
sobre a profissao em Portugal.
Tradicionalmente, a tendencia das profissoes ligadas a pnitica, ao inves das que
estao ligadas a teoria, e para nao realizarem investiga9oes. Nao sendo uma situa9ao
exclusiva do Servi9o Social, verifica-se, hist6ricamente, que nas profissoes voltadas
para a pratica sao raros os profissionais que desenvolvem trabalhos de investiga9ao.
A divisao social do trabalho ao separar produtores de conhecimento e interventores na realidade fez desviar destes ultimos a perspectiva de poderem participar na
explica9ao dos fen6menos e problemas sociais com os quais se confrontam no dia
a dia, no exercfcio profissional. Neste sentido, se, por um !ado, os Assistentes
Sociais nao eram solicitados a terem uma interven9ao significativa no trabalho de
investiga9ao, por outro !ado, a forma9ao desenvolvida nas escolas tambem nao
refor9ava o incremento desta actividade. Os Assistentes Sociais nao eram formados
de modo a dominar o proprio processo de constru9ao do conhecimento nas ciencias
sociais, as suas diversas estrategias te6rico-metodol6gicas e os instrumentos analiticos. 0 ensino dos metodos e tecnicas de investiga9ao ficava-se por um objectivo
residual e instrumental- o uso de tecnicas na interven9ao dos Assistentes Sociais
(Martins, 1993a: 5, 7 e 12).
Em Portugal, a forma9ao em Servi9o Social ate as ultimas decadas, nao se preocupava em formar Assistentes Sociais investigadores, mas Assistentes Sociais interventores, em que estava quase ausente o desenvolvimento de uma atitude de investiga9ao a partir da pratica profissional.
* Doutora em Servi~o Social, Professora no lnstituto Superior de Serviyo Social de Coimbra. investigadora do Centro Portugues de Investiga~ao em Hist6ria e Trabalho Social (CPIHTS).
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Ora, a atitude pragmatica tern tendencia a consolidar-se, amedida que as solicita96es de caracter imediatista, feitas aos Assistentes Sociais nos servi9os os levam
a procurar respostas tambem imediatas, descurando a preocupa9ao em conhecer e
aprofundar as rela96es que esses problemas tern corn a sociedade, a urn nfvel menos
imediato e aparente, e em reflectir c avaliar as consequencias deste tipo de activJsmo.
Em pafses como os Estados Unidos, o Canada eo Brasil esta situa9ao ja se alterou ha algumas decadas. Em Portugal, sera sobretudo a partir de meados dos
anos 80, corn a alten19iio dos pianos de cstudos, que conduziram ao reconhecimento
da Jicenciatura, que e conferida gran de importancia aqualifica9a0 te6rica e metodol6gica surgindo a investiga9ao como urna componente integrante da forma9ao.
0 estabelecimento de uma rela9ao mais cstreita entre Servi9o Social e investiga9ao academica tera lugar corn a realiza9ao dos cursos de mestrado em Servi9o
Social, sendo criado o primeiro curso, cm 19~7, ao abrigo do programa de coopera9ao e intercambio entre a Pontiffcia Univcrsidade Cat6lica de Sao Paulo eo Instituto Superior de Servi9o Social de Lisboa.
Constituem ja frutos deste processo os trabalhos de investiga9ao apresentados
neste Seminario «Servi9o Social e Socicdadc- Investigar o Agir», a cria9ao de
Nucleos e Centros de Investiga9ao fora c dcntro das Escolas de Servi9o Social e a
public<wao de varios trabalhos realizaclos no ambito do Mestrado.
Para alem da investiga9ao acac!emica, a investiga9ao como aproxima9ao ao
conhecimento da realidade social e estratcgia que possibilite repensar a pratica, produzindo conhecimento corn vista ao cquacionar de novas respostas sociais, tem
dado alguns passos, nos ultimos anos, com os novos desafios que se tern colocado
aprofissao.
Pelo que acabamos cle referir, nao constitui estranheza que a hist6ria e a traject6ria do Servi90 Social Portugues, s6 muito rccentemente, se tenha constituido em
objecto de investiga9ao para os pr6prios J\ssistcntes Sociais.
No periodo p6s 25 de Abril de 1974 a am\lise da rela9ao da profissao com a
sociedade portuguesa, na nova conjuntura socio-politica marcada pela instaura9ao
da democracia e dos direitos sociais, lcva Assistentes Sociais a escreverem sobre a
cria9ao das Escolas de Servi9o Social c a fcmm19iio nelas conferida, tendo subjacente a preocup<wao em situar a origem da profissao no regime salazarista. Estes
trabalhos, apesar de escassos e com abordagcns muito pontuais rompem com a tradi9ao dos estudos hist6ricos serem feitos por pessoas externas a profissao- e de
uma forma geral por homens - como sejam os medicos e juristas que acompanharam ou participaram no processo de institucionaliza9ao do Servi9o Social Portugues.
Em meados dos anos 80 no contexto da !uta pelo reconhecimento do curso de
Servi9o Social como licenciatura e das comemora96es do cinquentenario do Instituto Superior de Servi9o Social de Lisboa registam-se novas incurs5es, e com uma
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maior amplitude da amllise hist6rica da profissao no anterior regime- o Estado
Novo.
Com a realiza9ao do primeiro Mestrado de Servi9o Social, em Portugal a hist6ria da profissao constitui-se em objecto de investiga9ao, no ambito de algumas disciplinas do curso e de disserta96es de mestrado.
A cria9ao, no ambito do Mestrado, do «Nucleo de Hist6ria do Servi9o Social
Portugues» e a investiga9ao que levei a cabo, juntamente com outros colegas, tem
subjacente a preocupa9ao de, nesta nova etapa da profissao e enquanto Assistentes
Sociais, promovermos e assumirmos a investiga9ao sobre a nossa profissao que
continua a ser tao pouco conhecida de nos pr6prios e da sociedade portuguesa.
Uma das questoes latentes com que nos confront<'imos enquanto Nucleo- o
actual CPIHTS - Centro Portugues de Investigayao em Hist6ria e Trabalho Social
-era saber se o processo de genese e profissionalizayao do Servi9o Social Portugues
era um processo linear, contfnuo, homogeneo, concretizado no Estado Novo, como
faziam crer os trabalhos existentes, ou se, pelo contn'irio, era um processo mais rico,
complexo, contradit6rio, fruto do confronto com anteriores projectos para o Servi9o
Social Portugues, com outras orienta96es e tendencias provenientes de sectores da
sociedade portuguesa; e, nesta sequencia, quais as tendencias internacionais do Serviyo Social que mais teriam influenciado a constru9ao da profissao em Portugal.

I- APRESENTA<;Ao DA INVESTIGA<;AO
Genese, Emergencia e Institucionaliza\ao do Servi\o Social Portugues - A
Escola Normal Social de Coimbra.
0 processo da genese, emergencia e institucionaliza9ao do Servi9o Social Portugues constituiu o objecto central da minha investigayao, tendo, num segundo
piano, privilegiado a analise da segunda escola de Servi9o Social criada em Portugal (1937)- a Escola Normal Social de Coimbra, hoje Instituto Superior de Serviyo Social de Coimbra (1).

Esta investiga~ao foi realizada no ambito do Programa de Estudos P6s-Graduados em Servi~o Social
da Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo, tendo defendido nesta Universidade, em 1993. a tcse de doutoramento em Servi~o Social «Genese, Emergencia e lnstitucionaliza~ao do Servi9o Social Portugues- Escola
Normal Social de Coimbra>>.
Agrade9o aminha professora orientadora Myrian Veras Baptista e ao professor Fernando Catroga as orienta96es recebidas no decurso da investiga9ao e os comentarios e sugestoes feitos pelos professores doutorcs que
integraram a banca examinadora, composta por Myrian Veras Baptista, Fernando Catroga, Jose Paulo Netto,
Yara Maria Aun Khoury e Maria Carmelita Yasbek. quando da defesa da tese.
(

1

)
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Considerando que o Servi9o Social se constr6i historicamente e se explica pela
trama de relayoes sociais, polfticas e culturais e pelas suas contradi96es, nao se
podendo dissociar dos projectos societais, procurei analisar como e que a Republica
e o Estado Novo concebiam o Servi9o Social e o lugar que !he atribufam. Procurei
ainda apreender nas difcrcntcs conjunturas s6cio-hist6ricas, as principais influencias polfticas, correntes de pensamento clas Ciencias Sociais e do Servi9o Social ao
nfvel internacional, os movimentos cla sociedacle civile as polfticas do Estado que
maior impacto tiveram na constru9ao do Serviyo Social Portugues e na Escola Normal Social de Coimbra.
0 perfodo temporal que se abarcou comprccndeu a segunda metacle do seculo
XIX ate 1945, porque e nesse contexto hist6rico que a profissao e institufda ao nfvel
internacional e em Portugal, no quadro do dcscnvolvimento capitalista, a Questao
Social ganha uma outra relcvancia, a partir dos ultimos anos do seculo XIX e princfpios do seculo XX. A Segunda Guerra Mundial corresponde, por seu !ado, afase
de institucionalizacao do Servir;o Social Portugucs, com a criar;ao de Escolas, integrar;ao de Assistentes Sociais nos servir;os pC1blicos e a passagem para uma nova
etapa da polftica social do Estado Novo, com o incremento do Estatuto de Assistencia Social e das estruturas corporativas, e coma criar;ao, em 1950, do Sindicato
Nacional de Assistentes Sociais, Educacloras Familiares e outras profissionais do
Servir;o Social.

1 - As rela\oes Estado e lgreja do Regime Liberal ao.Estado Novo.
Privilegiei como principal eixo de analise as relar;oes entre o Estado e a Igreja
em Portugal, do regime liberal ao Estado Novo, na medida em que a Questao Religiosa condensa alguma das contradir;oes s6cio-polfticas que a sociedade portuguesa
atravessa neste perfodo.
A partir da implantar;ao do liberalismo afirma-se o controlo do Estado sobre a
Igreja, ou seja a sujeir;ao da instancia religiosa ao poder civil, contrariando as ambir;oes hegem6nicas e teocraticas internacionais cla Igreja cat61ica. No entanto, o anti-clericalismo liberal nao e sin6nimo de uma posir;ao anti-religiosa ou anti-cat6lica,
sendo a religiao cat6lica considerada pclas varias Constituir;oes liberais, como a
religiao oficial do Estado portugues.
0 anticlericalismo liberal «foi, antes de mais, um anticongreganismo que alargava a tradir;ao antijesuftica, que ja vinha do tempo de Pombal, e que se foi definindo como um projecto secularizador, apostado em destruir a hegemonia cultural
e o poder econ6mico da Igreja (expropriar;ao dos bens das m·dens religiosas), em
ordem a reforr;ar a tradi9ao regalista do Estado portugues» (Catroga, 1993: 588).
Nas ultimas decadas do seculo XIX e no infcio do seculo XX, o anticlericalismo
e alargado e aprofundado, inserindo-se numa estrategia cultural mais ampla, que se
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identifica com a estrategia de laicizayao da sociedade portuguesa. Versao mais militante e radical da secularizayao, pretendia «nao s6 demarcar as esferas da sociedade
civile religiosa, mas tambem contrapor a esta ultima uma concepyao dessacralizadora
do universo, da hist6ria e do homem, em ordem a superar ea substitutir a religiao em
todas as dimens5es: cultural, institucional e sociabilitaria» (Catroga, I 988: 5).
Constitui fonte inspiradora desta estrategia, o positivismo, que a partir dos
anos 70 se transforma numa verdadeira corrente de opiniao, fundindo-se no republicanismo, de fei9ao demo-liberal, vindo a diluir-se, na decada seguinte. num cientismo, que encara a ciencia como a forma definitiva do saber humano e verdadeiro
motor de acelerayao da evoluyao da humanidade.

1. I.

Questiio Social e Questiio Religiosa e as estrategias de seculariza(·iio,
laicizar;ao e recristianizar;tzo da sociedade portuguesa.

0 fomento do laicismo pela ac9ao politica, dos an os 90 ate 1910, est<i associado
aos grupos de livre-pe11sadores, a ma9onaria, e aos movimentos republicano, socialista e anarquista, que pugnam pela separa9ao das Igrejas do Estado, pelo ensino
obrigat6rio laico e gratuito (condi9ao primeira para a interioriza9ao dos novos valores dessacralizados), pela secularizayao dos actos essenciais da existencia, nascimento, casamento e morte - e pela legalizayao do div6rcio.
Esta reac9ao ao clericalismo esta directamente associada as posi96es ultraconservadoras da Igreja Cat6lica oficial, que se afirma anti-liberal e anti-socialista,
recusando a modernidade, a racionalidade, a ciencia e a democracia, aliando-se
polfticamente as foryas monarquicas e as classes possidentes.
Com a implantayao da Republica as primeiras medidas do governo provis6rio
dao continuidade e reforyam a campanha anticlerical desenvolvida anteriormente,
sendo decretada, em 1911, a separa9ao do Estado das Igrejas.
A reac9ao da Igreja Cat61ica nao se faz esperar, ap6s esta lei, que a expropria de
bens m6veis e im6veis, !he retira a personalidade jurfdica, nao respeitando a autonomia eclesiastica em assuntos religiosos. As relay5es diplomaticas com o Vaticano
sao rompidas, vindo a Igreja, a partir de 1917, com a cria9ao do Centra Cat61ico
Portugues, a intervir polftica e eleitoralmente pela defesa das suas reivindica96es
cat6licas.
A ac9ao desenvolvida por este partido da Igreja vai permitir que, no sidonismo,
sejam reatadas as relay5es de Portugal com a Santa Se, regressem algumas m·dens
religiosas, para as areas tradicionais da educa9ao e da assistencia, recrudescendo as
obras de assistencia.
No perfodo da Ditadura Militar (1926-1933), a Igreja ve reconhecida a liberdade
de ensino religioso particular ea colaborayao de cat6licos do seu partido- Oliveira
Salazar e Mario de Figueiredo- no novo governo.
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No perfodo de constru~ao do Estado Novo (1933-45), o Centro Cat61ico Portugues sera dissolvido, sendo a Igreja afastada da gestao polftica da sociedade e remetida para a ac~ao religiosa e social. A cria~ao da A~ao Cat6lica Portuguesa, em 1934,
insere-se nessa polftica, constituindo uma das principais organiza~6es que desenvolvera a estrategia internacional de recristianiza~ao da sociedade. 0 Estado Novo, em
alian~a corn a Igreja, adoptara simultaneamente esta estrategia, opondo-se, tambem
por esta forma, ao processo de laiciza~ao e ao que isso significava em termos de uma
sociedade moderna, assente nos princfpios da racionalidade, do secularismo, do individualismo e da democracia, que a Republica tinha pretendido edificar.
Neste sentido, a amllise do processo de constru~ao do Servi~o Social Portugues
- genese, emergencia e institucionaliza~ao - faz-se a partir das rela~6es Estado-Igreja e da confluencia destes dois processos, de sentidos opostos, a Questao Social
e a Questao Religiosa, que estiveram na base da genese e emergencia de profiss6es
medico-sociais, e em diversas propostas para institutir o Servi~o Social em servi~os
publicos e privados.
A estrategia de recristianiza~ao da sociedade portuguesa, no perfodo de constru~ao do Estado Novo por int1uencia dos valores da Igreja, da sua doutrina social,
da A~ao Cat6lica Portuguesa e do corporativismo que vao determinar a institucionaliza~ao do Servi~o Social Portugues, a criac;ao de escolas, a forma~ao nelas
ministrada e a abertura do mercado de trabalho i1s Assistentes Sociais.
Outras preocupa~6es de am1lise estiveram presentes neste trabalho: a organizac;ao da protecc;ao social e das Polfticas Sociais e a influencia do Movimento Higienista e de Medicina Social; a repercussao da constitui~ao das Ciencias Sociais, em
particular a escola da Ciencia Social de Le Play, a Pedagogia, a Psiquiatria, a Psicologia Experimental na cria~ao de novos servic;os e na forma~ao profissionalizante
de Assistentes Sociais; relacionar a construc;ao da profissao e a origem social das
primeiras Assistentes Sociais com a situac;ao clas mulheres portuguesas, o seu protagonismo e os Movimentos de Mulheres Cat6licas e de Feministas.
II- APRESENTA<;AO DE ALGUNS DOS RESULTADOS DA INVESTI-

GA<;AO.
1 - 0 Projecto Republicano e a Genese e Emergencia do
Portugues.

Servi~o

Social

A genese e emergencia do Servi~o Social Portugues surge no contexto do ideario republicano, coexistindo no regime monarquico a icleia nascente de Servi~o
Social com as denominadas «protoformas do Servic;o Social», que correspondem a
diversas formas e praticas de organiza~ao da Assistencia Social, como seja o sistema de Elberfeld, as "Charity Organization Society" (COS) e os "settlements".
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0 republicanismo portugues, alem de reafirmar os valores da Revolu9ao Francesa da liberdade, igualdade e fraternidade, vai evoluir, a partir dos anos 80, para a
apologia de urn programa que sustentava os ideais da solidariedade. Esta dimensao
que integrava os varios programas dos partidos politicos republicanos e democraticos, com maior ou menor radicalidade, assentava sobretudo nos ideais e nos princfpios eticos do altruismo e da solidariedade, pretendendo combater o individualismo
extremo e os socialismos mais radicais. 0 peso do ideal solidarista no projecto
social que o republicanismo foi apresentando contribuiu para que surgisse como
alternativa aos socialismos revolucionarios e de Estado e ao liberalismo monarquico
(Catroga, 1991: 239).
0 solidarismo nao se confundindo com propostas estatizadoras no campo
econ6mico, visava, no entanto, integrar no ambito dos direitos fundamentais, os
direitos sociais, como o ensino obrigat6rio, gratuito e laico, o direito a assistencia,
ao trabalho, ea associa9ao, mediante o crescimento do associativismo, do contratualismo e de uma interven9ao do Estado, em materias consideradas como condi9ao
essencial para a concretiza9ao individual desses direitos e a reafirma9ao da sociedade civil em rela9ao ao poder politico. Trata-se de certo modo de uma sfntese
democnitico-liberal, conciliando a ideia dos direitos sociais com a justi9a liberal.
0 solidarismo e a laiciza9ao da sociedade portuguesa vao influenciar de forma
significativa a alternativa que os republicanos pretendem construir a forma como a
pobreza e encarada; a interven9ao da Igreja e a caridade no campo da assistencia.
Reivindicando a separa9ao da Igreja da assistencia, contrapoem o desenvolvimento
da associa9ao, da solidariedade, a forma9ao de agentes laicos para intervirem em
novas organiza~oes sociais e nas existentes, que, ate af, estavam maioritariamente
dependentes da Igreja e da ac9ao das m·dens religiosas.
Os republicanos pugnam pela existencia de um servi9o publico que levasse a
promo9ao social, constituindo a instru9ao o motor do progresso, que estaria presente em todos os domfnios da vida social. Defendem a reorganiza9ao dos servi~os
de assistencia publica, a cria9ao de servi9os de saude cuja ac9ao de profilaxia impedisse o desenvolvimento de epidemias, doen9as infecto-contagiosas, a tuberculose,
a sffilis e outras doen~as venereas e contribuisse para reduzir a taxa de mortalidade
infantil, atribuindo grande importancia as ac96es de infonna9ao e esclarecimento
dos princfpios e praticas sanit<irias, que o movimento higienista de medicina social
ja entao preconizava. Ao poder religioso e as ac96es das congrega96es, havia que
contrapor o poder medico ea fonna9ao de pessoallaico. Neste sentido, no infcio do
seculo XX, Miguel Bombarda defende a laiciza9ao e profissionaliza9ao da enfermagem e a forma9ao de pessoallaico para as organiza96es de assistencia, a luz do
que vinha sendo feito em pafses como a Alemanha, Fran9a, Inglaterra e Estados
Unidos.
Em Portugal, a situa9ao da beneficencia publica, filantr6pica e da Igreja, ate ao
final do seculo XIX, e de verdadeira desorganiza9ao, descoordena9ao, revelando
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incapacidade de resposta perante as consequencias sociais do desenvolvirnento
capitalista.
Corn vista a passagern da esmola a uma caridade organizada, institucional, alargando o clever individual a urna ac~ao colectiva, tem infcio, nos primeiros anos do
seculo XX, nas institui~5es de assistencia particular, corn liga9ao ao rnovimento
social catolico, iniciativas precursoras de assistencia social, alargando-se posteriormente as organiza~5es filantropicas e de assistencia publica. Nestas iniciativas esta
presente a abordagern filantropica do pauperismo, que rompe corn a perspectiva de
encarar os pobres como os verdadeiros responsaveis pela sua situa~ao e passa a considerar necessaria apreender o «meio», a comunidade onde a pobreza se manifesta,
baseando-se a organiza~ao dos socorros e a intervcn~ao junto dos pobres numa avalia~ao previa da situa~ao, inserindo-os numa rela~ao de troca que lhes exige a
modifica~ao da sua conduta (Bee, 1994: 48 e 49).
A partir do ultimo decenio do sec. XIX ate 1910 cato1icos que apoiarn as directrizes da democracia cristae defendem o sindicalismo catolico, corno alternativa ao
movimento operario, as ideias socialistas e a cstrategia laicista da sociedade portuguesa, desenvolvem iniciativas no carnpo da assistcncia, que respondam as situa~5es de pobreza, ja nao exclusivamente pela csmola. Neste sentido, destaca-se a
reorganiza~ao de socorros domiciliarios pcla Misericordia do Porto.
Quando nos EUA e na Inglaterra as "Charity Organization Society" (COS)
fazem os primeiros cursos de assistencia social para os visitadores, que sao de uma
forma geral profissionais que investigam as situa~5cs c as causas da pobreza, promovendo praticas de assistencia social, as influcncias internacionais na experiencia
levada a cabo pela Misericodia do Porto sao sobretudo da assistencia social alema
e francesa, desenvo1vidas na segunda metadc do secu1o XIX, especificamente, o sistema d'Elberfeld (1853) e a experiencia do "Office Central des Ouevres de Bienfaisance" de Paris, criado em 1890 com o apoio da Sociedade de Economia Social
de Le Play (Savoye, 1987: 491 ).
A Misericordia do Porto face ao crcscimento industrial e demografico registado,
superior ao da cidade de Lisboa, e que se manifestava na grande afluencia a cidade
de popula~5es a procura de trabalho e de melhores condi~5es de vida, prop5e que
se criem agencias de procura e oferta de trabalhadores e que se assegure uma coordena~ao geral de servi~os de beneficencia, naquela cidade. Em 1901 sao reorganizados os socorros domiciliarios e criado o regulamento para a sua distribui~ao.
A cidade fica dividida em circunscri~5es e estas em sec~5es, existindo em cada uma
delas dois visitadores a quem compete averiguar das necessidades. Os visitadores
sao do sexo masculino, nomeados pela Mesa da Misericordia entre os irmaos ou
pessoas de reconhecida respeitabilidade. Fazem o recenseamento dos pobres, classificando-os, com vista a atribui~ao das ajudas (Ribeiro, 1905: 26 e 27).
Os resultados desta experiencia estao longe do trabalho desenvolvido nas s
"Charity Organization Society" (COS) e nos «settlements» ingleses e americanos,
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quando a institucionalizar;ao e profissionalizar;ao da assistencia social eram ja uma
realidade.
A Misericordia do Porto pretendia que este tipo de assistencia fosse de acr;ao
voluntaria e, ao contrario do que se verificava noutros pafses, nao so teve dificuldades em recrutar voluntarios para desempenharem funr;oes de visitadores, como
deparou com a sua falta de formayao, sendo infrutfferos os apelos feitos a partir de
1906, a colaborayaO de mulheres.
0 obscurantismo, a grande influencia das forr;as conservadoras e particularmente do clero sobre a Mulher, a sua condiyao de menoridade jurfdica e social em
relayao aos homens, a alta taxa de analfabetismo e a falta de instruyao, sao factores
que convergem para essa situayao.
A Misericordia do Porto, para ultrapassar este impasse, tera de recorrer a
cooperadores assalariados (A Medicina Contemporanea, 1907: 311 ), sendo aprovado em 1908 a constituiyao de um corpo de enfermeiros, com uma secyao feminina, para prestarem um serviyo de enfermagem e assistencia domiciliaria, dirigido
particularmente as parturientes pobres.
As referencias internacionais, nesta altura, sao ja as do Departamento de Beneficencia de Lille, onde Albert Calmett desenvolve o metodo de tratar a tuberculose
simu1taneamente no dispensario e no domicflio -, exigindo, a partir de 1901, a
acyao do trabalhador de assistencia («assistant ouvrier») (Calmett, 1901: 14). Esta
experiencia francesa constitui, por sua vez, uma das principais influencias das primeiras praticas de Servir;o Social nos hospitais dos Estados Unidos, segundo o seu
promotor Richard Cabot (1905), quando nesse pafs ja se tinham criado as primeiras
escolas para a formayao dos novos profissionais os Trabalhadores Sociais
(Cabot, 1920: 13).
Em Portugal, o regime republicano dara, no entanto, a1guns passos significativos no movimento de instituir a profissionalizayao da assistencia.
A Republica portuguesa, terceira ao nfve1 europeu, depois da Franr;a e da Sufya,
imp1anta-se em 1910, como uma tentativa promissora de, apos o derrube da monarquia e a instaurayao da democracia polftica, poder responder mais caba1mente a
Questao Social, registando grande influencia da mar;onaria em contraposiyao a
Igreja Catolica, que se aliara as forr;as monarquicas e conservadoras.
No sentido de cumprirem a componente solidarista, os republicanos tomam
varias medidas sociais, que refletem uma certa sensibilidade perante a Questao
Social, como seja a criayao dos seguros sociais obrigatorios, as leis sobre arrendamento urbano, acidentes de trabalho e regulamentar;ao dos horarios de trabalho e o
reconhecimento de a1guns direitos, como o de associayao, a greve, do ensino obrigatorio gratuito e neutro e o direito a assistencia.
Neste domfnio e preconizado que os pobres que se encontrem na impossibi1idade de fazerem face as suas necessidades, por motivos de doenya ou idade tenham
direito a assistencia publica. Recusam a esmola e a caridade contrapondo a solida-
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riedade, o esfor~o e o trabalho dos indivfduos e a educa~ao como meios que levariam aperfectibilidade e aemancipa~ao dos homens.
A reorganiza~ao dos servi~os de Assistencia Publica e feita segundo o sistema
de Elberfeld e, com o intuito de descentralizar os servi~os, e criada a Obra dos Dez,
que fica a cargo das Juntas de Par6quia, sendo ainda criado o Fundo Nacional de
Assistencia, as Tutorias de Infancia e a Federa~ao Nacional dos Amigos e Defensores das Crian~as.
Em 1911, sao criados os De1egados de Vigilancia, de ambos os sex os, para trabalharem junto das Tutorias de Infancia, a semelhan~a dos «probation officers»
criados nos Estados Unidos, em 1899. Inicia-se deste modo a profissionaliza~ao da
assistencia a menores -que por qua1quer razao nao podem ser educados na familia - sob clara influencia norte-americana e com a preocupa~ao de lhes ser dada
uma forma~ao especializada.
0 privi1egiar da assistencia a rnenores e a cria~ao daqueles profissionais esta
directamente associado a importancia que os republicanos atribuem a educa~ao
como meio de prevenir o crime, a delinquencia e a marginalidade, devendo a socializa~ao dos menores pautar-se pelos valores da racionalidade cientffica e da autonomia, em oposi~ao aos valores religiosos. A importancia atribufda aaprendizagem
de um offcio, ao inves de ac~oes meramente repressivas das «tendencias viciosas»,
tem subjacente a ideia de, atraves do trabalho, se criarem oportunidades para os
jovens, o que lhes permitiria encontrar o seu lugar na sociedade, quando saissem
dos asilos ou das famflias rurais que os acolhessem.
A assistencia na Republica constitui-se num espa~o deintermedia~ao entre o
mundo da integra~ao e da marginaliza~ao, em que e feita uma media~ao, regula~ao
e gestao especffica de grupos da popula~ao (Bee, 1994: 234 e 235). Como a assistencia publica nao se dissocia de uma estrategia de classifica~ao e diferencia~ao dos
pobres, a assistencia, na Republica, nao e concebida corno direito para todos os
pobres.
A par da laiciza~ao dos agentes de educa~ao e da escola ter um lugar singular na
forma~ao e reconhecimento dos indivfduos como cidadaos, os enfermeiros e os
agentes da assistencia publica laicos, ao participarem do projecto social mais amplo
de cria~ao do Homem Novo, ensinariam os valores de uma moral social laica,
baseados nas ideias de liberdade, igualdade e solidariedade e em que a existencia de
direitos implicava o cumprimento de deveres.
Nos anos 20, a enfermagem laica e desenvolvida e varias propostas de especializa~ao sao feitas por republicanos, com vista a cria~ao de enfermeiras sociais ou
escolares, visitadoras de puericultura, no sentido de se superar a inexistencia de um
Servi~o Social organizado em hospitais, dispensarios, institui~oes de higiene ou
previdencia e centros de trabalho. Eexemplo disto, a proposta feita, em 1920, ao
Ministerio cla Instru~ao pela Inspec~ao Geral da Saniclade Escolar e Ministerio do
Trabalho, de se formarem enfermeiras escolares (Boletim cla Inspec~ao Geral de
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Sanidade Escolar, 1923: 152), que aliassem a educa9ao a higiene, tendo subjacente
a concep9ao de educa9ao republicana. Esta incidia sobre todas as facetas da pessoa,
encarada na sua totalidade, disciplinando tanto o corpo, como a racionalidade e a
moralidade, mediante o fomento dos sentimentos de altrufsmo e de solidariedade
colectiva.
0 Movimento Feminista Portugues, no seu I Congresso ( 1924 ), tambem
defende a profissionaliza9ao da assistencia para as Mulheres, particularmente no
campo da assistencia a men ores e nas Miseric6rdias (Brazao, 1925: 236 e 25 1).
Os primeiros ensaios de Servi9o Social vao ter lugar nesse ano, 1924, no Sanatoria Popular de Lisboa (Miranda, 1926), sendo proposto por medicos a profissionaliza9ao e o instituir do Servi9o Social nos hospitais, na linha do «Case-Work» e
do Trabalho Social norte-americano, neste tipo de servi9os (Rumina, 1925).
A instabilidade polftica da Republica, com a forn1a9ao de 45 governos e de 30
partidos, em 16 anos, as varias tentativas de restaurar a monarquia, a crise social e
financeira do Pais, que mantinha, comas col6nias rela96es tfpicas de pafses centrais
e, com a Inglaterra, rela96es caracterfsticas de pafses perifericos, tornam o regime
republicano impopular, goradas as expectativas de, ap6s a implanta9ao da democracia polftica, a Questao Social ter uma solu9ao. Neste contexto, o Servi9o Social
nao tera o incremento, que se perspectivara, de refor9o ao projecto republicano.
0 Servi9o Social e encarado na Primeira Republica como uma forma laica de
prestar assistencia, dirigida particularmente as crian9as e menores, nao se identificando com os valores da Igreja cat6lica e tendo por base os valores da solidariedade,
de uma moral socia1laica e as concep96es republicana de educa9ao.

2 - Os primeiros ensaios de pniticas e de escolas de
influencias norte-americanas do Trabalho Social.

Servi~o

Social e as

No decurso da Ditadura Militar (1926-1933), o desenvolvimento da Medicina
Social, no p6s-Primeira Guerra Mundial, leva a cria9ao de dispensarios de higiene
social, postos de infancia, hospitais psiquiatricos, e de novos profissionais como as
Visitadoras Sanitarias e as Enfermeiras Visitadoras de Higiene, que passam a ter
uma fonna9ao especializada. As propostas de se institutir o Servi9o Social alargamse a servi9os como as Miseric6rdias, as institui9oes de Assistencia Materno-Infantil e os Tribunais de lnfancia, perante a insuficiencia da forn1a9ao e ac9ao dos unicos profissionais de assistencia- os Delegados de VigiHincia.
Em 1928, o Instituto de Orienta9ao Profissional faz o primeiro ensaio de Escola
de Servi9o Social destinada aforma9ao cientffica, pedag6gica, psicol6gica e socio16gica dos Delegados de Vigilancia e demais trabalhadores dos Tribunais de lnfancia, sendo estudados os problemas de Servi9o Social e a aplica9ao do Servi9o Social
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de casos individuais. Este ensaio, segundo os moldes do Trabalho Social norte-americano e corn programa aprovado por despacho do Ministro da Justi~a, segue as
orienta~oes do 1.° Congresso Internacional de Protec~ao a Infancia e o 1.° Congresso Internacional de Servi~o Social, realizado em Paris, em Julho de 1928
(Ramos, 1928: 43 a 47). Como este ensaio nao levou a cria~ao de uma Escola de
Servi~o Social, sucedem-se as propostas para que outros organismos, como as
Faculdades de Medicina, criem escolas de Servi~o Social (Dias, 1936: 92).
Ja no inicio da constru~ao do Estado Novo, em 1934, realiza-se o 1.° Curso de
Assistencia Social, para Visitadoras Sanitarias, a cargo da Direc~ao Geral de Saude,
nao sendo ainda conotado o Servi~o Social corn orienta~oes de teor etico/religioso
(Lemos, 1934: 155).
Nesse mesmo ano, o Instituto de Orienta~ao Profissional faz segunda tentativa
para ultrapassar a inexistencia de uma escola de Servi~o Social, promovendo a forma~ao de «Observadores Sociais». 0 eurso constitui urn novo ensaio do estudo do
Servi~o Social, apresentando preocupay5cs coma rela~ao teoria-pratiea e as experieneias do Servi~o Social sistematizado, na linha do Trabalho Social desenvolvido
por Mary Richmond (Vasconcelos, 1934: 27 a 32).
0 Servi~o Social Portugues, ate a sua institucionaliza~ao, e principalmente
int1uenciado pelo Trabalho Social norte americano e pela forma como foi divulgado
pelo Movimento Higienista, na Europa (Richmond, 1926). Trata-se de uma versao
em que e refor~ada a psicologiza~ao cla forma~ao e a adapta~ao dos indivfduos a
sociedade (Delille, 1929 e 1930), ao invcs da dimensao sociol6gica do Trabalho
Social norte-americano, com a sua inser~ao no movimento de Reforma Social, nao
sendo feitas alus5es ao Trabalho Social mais radical, como o desenvolvido nos
«Settlements» por Jane Addams (Bentley, 1960: 24 a 27).
Em Portugal, s6 nas revistas das organiza~5es feministas e que vamos encontrar
referencias a Jane Addams, uma das principais protagonistas deste tipo de trabalho,
grande lutadora pelos direitos das Mulhcrcs e das crian~as, sendo-lhe atribufdo o
premio Nobel da Paz, em 1931 (Stratcnwcrth, 1992:85 a 104).
Apesar destas propostas e ensaios, realizados no regime republicano, a
institucionaliza~ao do Servi~o Social aprcsentara outras orienta~5es e influencias.
3 - A Institucionaliza<;ao do Servi<;o Social Portugues na conjuntura de
alian<;a do Estado Novo com a Igreja.

Na fase de constru<;ao do Estado Novo (1933-1945) (Cruz, 1988: 41), e no contexto internacional da Guerra Civil de Espanha, do fascismo e do nazismo, Salazar
pretende concretizar uma alternativa a Assistencia Social e ao Servi<;o Social que
vinha sendo feito noutros pafses que, na sua opiniao, levava ao comunismo (Edu-
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Ca9aO Nacional, 1935: 2 e 3). 0 unico partido permitido, a Uniao Nacional, propoe
no seu 1.° Congresso (1934) a cria9ao de escolas de Servi9o Social (Uniao Nacional, 1935: 397), sendo as Assistentes Sociais definidas, passados cinco an os, como
dirigentes id6neas, responsaveis, conscientes e activas cooperadoras da Revolu9ao
Nacional, que tem de racionalizar e individualizar a assistencia, moralizar os costumes e contribuir para a forma9ao da consciencia nacional (Decreta Lei n. 0 30135 de
14 de Dezembro de 1939).
Rejeitando o tipo de interven9ao estatal da primeira Republica e de pafses democraticos, o Estado Novo, entre 1937 e 1945, reserva-se, no piano social, a fun9ao de
coordena9ao e fiscaliza9ao da iniciativa dos particulares. Desoficializa institui96es
publicas, aposta num trabalho com voluntarios ou profissionais nao diplomados,
promove a assistencia domiciliaria em detrimento da hospitaliza9ao e das institui95es asilares, respondendo a Questao Social com a assistencia corporativa. Esta
dirige-se prioritariamente, afamflia baseando-se numa ac9ao de doutrina9ao e educa9ao nos valores morais, cristaos e nos princfpios do Estado Novo (Saavedra,
1940).
No perfodo da 2. 0 Guerra Mundial, com o reactivar da oposi9ao e das lutas
sociais contra o aumento do custo de vida e os efeitos da guerra, o Estado Novo e
obrigado a recuar nos prop6sitos de desoficializa9ao e desprofissionaliza9ao,
reconhecendo o Estatuto de Assistencia Social, de 1945, a profissao de Servi9o
Social como indispensavel na persuasao das pessoas a colaborarem activamente
com os organismos de assistencia e com o Estado Novo (Diario das Sessoes,
1944: 83).
As Assistentes Sociais sao, deste modo, integradas nos principais servi9os
publicos, como servi9os prisionais, servi9os de assistencia, hospitais, dispensarios,
Juntas de Provfncia, organiza96es corporativas e organiza96es femininas do regime
como a Obra das Maes pela Educa9ao Nacional, a Defesa da Famflia ea Mocidade
Portuguesa Feminina, mantendo a vertente educativa ou moral e a fun9ao de adapta9ao dos indivfduos asociedade.
A Igreja, remetida que foi pelo Estado Novo para a esfera da ac9ao social, nao
podendo contar com a for9a das m·dens religiosas, alvo do anticlericalismo, necessita de preparar elites cat6licas que participem no governo, nas organiza96es publicas e nas de assistencia; interessa-lhe que as Assistentes Sociais entrem nos meios
operarios, prestem assistencia e difundam a doutrina social da Igreja, em colabora9ao com os movimentos da Ac9ao Cat6lica Portuguesa, inserindo-se na estrategia
mais ampla de recristianiza9ao da sociedade.
A forma9ao das Assistentes Sociais e a cria9ao das escolas de Servi9o Social,
ficarao sob orier1ta9ao da Igreja, seguindo o apelo internacional da Uniao Cat61ica
lnternacional de Servi9o Social (UCISS) (Rubbens, 1935: 7 e 8). Mas a oficializa9ao destas escolas, as orienta96es a que devem submeter-se e o controlo que o
Estado exerce sob re a forma9ao (ao nfvel dos pianos de estudo e dos Exames de
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Estado), revelam que a interven~ao do Estado controlava, a priori, a forma~ao destes profissionais, apesar de serem privadas as escolas onde se formavam. Sendo
uma das vertentes da alian~a do Estado e da Igreja, no campo social, nao deixa de
ser significativo o intervencionismo do Estado, de forma a que as escolas e as Assistentes Sociais mantivessem uma adesao incondicional aos seus principios ideol6gicos e aconcretiza~ao dos seus projectos politicos.

4 - A Escola Normal Social e a influencia de diversas tendencias do Servi\o Social Frances.
0 estudo sobre a Escola Normal Social de Coimbra tambem revelou que o seu
processo de constru~ao foi complexo e contradit6rio, pois que, sendo a Escola
criada, em 1937, por um grupo de Franciscanas Missiom1rias de Maria, de origem
francesa, a hist6ria oficial quase o silenciou, ao identificar esta iniciativa com o Professor Bissaya Ban·eto.
Em 1940, a congrega~ao faz diligencias para adquirir o titulo de propriedade
desta Escola, mas apercebe-se que Bissaya Barreto, na qualidade de presidente da
Junta da Provfncia da Beira Litoral ja o tinha adquirido, ficando a Escola, a partir
dessa altura, dependente daquela organiza~ao de administra~ao regional, actualmente Assembleia Distrital de Coimbra.
Atravessada pelos interesses do Estado e da Igreja, a Escola Normal Social e
influenciada pela politica materno-infantil da Junta da Provfncia da Beira Litoral,
por sectores pr6ximos da democracia crista c do socialismo personalista e por diversas tendencias do Servi~o Social Frances (como o socialismo municipal ea corrente
higienista), que a primeira directora, Constance Davon, vai protagonizar.
Formam-se, exclusivamente, nesta escola Enfermeiras Puericultoras Visitadoras
de Infiincia, sob clara influencia do Servi~o Social Frances e das Escolas de Puericultura da Faculdade de Medicina de Paris e Escola de Enfermeiras Visitadoras do
Comite Nacional de Luta contra a Tuberculose, que preparavam para o Servi~o
Social nos Dispensarios Antituberculose. A forma~ao de Assistentes Sociais polivalentes na Escola Normal Social de Coimbra esta por seu !ado associada ainfluencia do socialismo municipal de Henri Sellier - Ministro de Saude Publica do
Governo da Frente Popular - no Servi~o Social Frances. Esbo~ando-se os cantornos de um Servi~o Social cuja polivalencia e centrada na famflia e organizado em
fun~ao de um sector geograficamente delimitado, o Assistente Social tem a seu
cargo todos os problemas de cada uma das famflias num sector da cidade, sendo responsavel pela resposta aos mais variados tipos de pedidos, quer seja de emprego, de
assistencia, habita~ao, etc.
0 Estado Portugues, em 1939, determina as orienta~5es a que a Escola Normal
Social se deve submeter e as altera~5es a efectuar no piano de estudos, salientando-
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-se a introdu~ao da forma~ao jurfdica-constitucional do Estado Corporativo ea forma~ao religiosa, ate af inexistentes. Numa altura em que o conhecimento das Ciencias Sociais e menosprezado, disciplinas como Sociologia, Economia Polftica, Psicologia Experimental e Psiquiatria fazem parte da forma~ao das Assistentes Sociais,
desde os primeiros anos.

5 - 0 protagonismo das Mulheres no processo de
Social Portugues.

constru~ao

do
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A profissao de Servi~o Social e exclusivamente feminina, ate aos anos 60, vindo
na pratica a contrariar os desfgnios do Estado e da Igreja de verem as mulheres, com
raras excep~oes, confinadas afamilia, aeduca~ao dos filhos e ao trabalho domestico, abandonado o mercado de trabalho.
0 Servi~o Social conta no seu processo de constru~ao com o envolvimento
directo de mulheres, que se tinham salientado em varios sectores da vida portuguesa
como as primeiras deputadas. Sao tambem mulheres que dirigem as escolas de Servi~o Social e integram os orgaos de gestao, participam no debate parlamentar sobre
o Servi~o Social e na forma~ao das Assistentes Sociais, tendo as organiza~oes de
mulheres cat6licas e do movimento feminista portugues apoiado a cria~ao da profissao de Servi~o Social (Martins, 1993 b).

6- As primeiras Assistentes Sociais formadas pela Escola Normal Social
de Coimbra.
0 estudo sobre as primeiras Assistentes Sociais formadas na Escola Normal
Social, mostra que se tratava de mulheres cat6licas, com uma boa cultura geral,
comparativamente coma maioria das mulheres portuguesas, pertencendo a famflias
que possuiam medios ou altos rendimentos. As alunas faziam a sua inscri~ao na
escola, em media, com 26 anos, nao terminando o curso cerea de metade das inscritas.
Ate 1945, formaram-se nesta escola 22 Assistentes Sociais. Passados dez anos,
uma em cada tres, nao exercia a profissao e 15 trabalhavam maioritariamente em
servi~os publicos localizados em zonas urbanas e litorais, sendo um ter~o destas
profissionais casadas, nao se podendo reduzir o Servi~o Social a uma profissao de
mulheres solteiras.
Apesar do Feminismo Cat6lico considerar que as mulheres que exerciam uma
profissao deveriam renunciar a cargos de chefia, posi~oes de autoridade, subordinando-se adisciplina e organiza~ao dos homens (Martins, 1941: 143), a pratica da
profissao veio demonstrar que varias foram as Assistentes Sociais a ocupar cargos
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de direcyao e de chefia, registando-se urna grande rnobilidade e o ascender destas
rnulheres, por via da profissao a novos lugares da administra9ao e a cargos politicos.
Na decada de 40, nao s6 o Serviyo Social se encontrava no topo das profissoes
rnedico-sociais, corno o seu desenvolvirnento nas decadas seguintes, corn urn
acrescimo substancial do nurnero de Assistentes Sociais, contraria a tendencia para
a diminuiyao da percentagern da populayao activa feminina, verificada nos anos 50
e 60.
0 Servi9o Social veio assim alargar os destinos pessoais e as escolhas profissionais das mulheres, contribuindo para o processo de ernancipayao da condi9ao
social das mulheres portuguesas.
Como nota conclusiva da investigayao que realizei, gostaria de realyar que:
1. 0 - 0 processo de constru9ao do Serviyo Social Portugues revelou-se complexo e contradit6rio, encontrando-se a sua genese e emergencia no contexto do
ideario republicano.
2. 0 - Enquanto movimento instituintc acompanhou a traject6ria do Servi9o
Social ao nfvel internacional, especificamente do Trabalho Social norte-arnericano,
sendo proposta a sua profissionalizayao por republicanos, medicos, juristas, feministas, associandos aos Movirnentos Higienista, de Medicina Social, de protecyao a
menores e ao dcsenvolvimento das Cicncias Sociais, tendo subjacente os ideais do
projecto republicano.
3. 0 - A Institucionaliza9ao do Servi9o Social Portugues, na conjuntura de
alian9a do Estado Novo com a Igreja, vem servir tanto os interesses do Estado
quanto os da Igreja. Esta, sendo um pilar da polftica assistencial do regime, contribui juntamente com a profissao de Servi9o Social, para a edificayao de um Estado
Corporativista e nao para a cria9ao de um Estado Providencia com o desenvolvimento de direitos e polfticas sociais, existente em pafses democraticos. Neste contexto, o Servi9o Social sustentar-se-a noutras inf!uencias internacionais, particularmente nalgumas correntes do Serviyo Social de expressao franc6fona e noutros
valores que o tornam predominantemente doutrinario, corporativo e conservador.
Por Llltimo, consciente que muitas das questoes que apresentei e levantei ficam
por responder e aprofundar, desejo que pr6ximos trabalhos sobre a hist6ria do Servi9o Social Portugues venham desvendar outras tantas facetas do seu processo de
constru9ao e traject6ria neste seculo, contribuindo com novos elementos que conduzam, porventura, a revisao de interpreta96es oficiais, conferindo a investigayaO
hist6rica sobre o Serviyo Social a importancia eo significado, ja reconhecidos noutros pafses.
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