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A FORMAc;AO ACADEMICA DOS ASSISTENTES SOCIAlS:
Uma retrospectiva critica da institucionaliza~ao
do Servi~o Social no «Estado Novo» C)
Alcino Monteiro

0 prcsente trabalho procura reflectir o Serviyo Social em Portugal, atraves duma
abordagem socio-hist6rica da Forma9ao Academica dos Assistentes Sociais no quadro das contradi96es do Estado Novo e Politica Social corporativa e assistencialista.
A am'ilise desenvolvida privilegiou a forma~ao enquanto elemento estruturante da
profissao (entre outros), atraves do qual o Serviyo Social foi institucionalizado, e
reconhecido e reproduzido na sociedade portuguesa.
Adoptando uma perspectiva critica tomamos como preocupa9ao central o indagar a diversidade, mudan9as e/ou rupturas nas estrategias polfticas em que se inscrevem, procurando identificar espayos e/ou momentos de autonomia do Servi9o
Social (e da institui9ao academica) na construyao da sua propria traject6ria na sociedade portuguesa.
Partimos das ret1ex6es do Servi9o Social como profissao inscrita na divisao
socio-tecnica do trabalho que se institucionaliza nas sociedades industrializadas
do ocidente como alternativa (racionalizada) as tradicionais formas de assistencia
filantr6pica, para nos interrogarmos sobre algumas das caracterfsticas da sociedade
portuguesa que, eventualmente, terao moldado um particular desenvolvimento da
Forma9ao dos Assistentes Sociais em Portugal.
A institucionaliza9ao do Servi9o Social e historicamente referenciada a cria9ao
das primeiras escolas em pafses centrais, em contextos socio-politicos que articulam
(com tens6es varias) movimentos pela ampliayao e consolida9ao do Estado democratico com o processo de organiza9ao e expansao do capitalismo. Neste quadro a
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1
( )
Este artigo bascia-se no trabalho de disserta~ao do Mestrado em Servi~o Social, apresentado na Pontificia Universiclade Cat61ica deS. Paulo em 1992.
(') Ver. entre outras, os trabalhos: IAMAMOTO e CARVALHO (19B6). RELA~"OES SOCIAlS e Sfl{V!I;O SOCIAL no BRASIL, S Paulo, Cortez: MARTINELLL M.L. ( !989), SERVIC:O SOCIAL: fl)ENT!DADE
E AUENAC:AO, S. Paulo, Cortez.
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coesao social torna-se uma questao publica a que o estado liberal responde pela institucionaliza~ao de novas formas de interven~ao- as politicas sociais- que marcaram a emergencia do Estado de Bem Estar.
A op~ao por esta nova estrategia de coesao social traduz-se pela garantia politica do comprometimento estatal com a reprodu~ao de condi~5es elementares de
existencia e, simultaneamente, significou uma ruptura ou desvaloriza~ao das tradicionais formas de assistencia filantr6pica, pela familia, igreja ou caridade privada,
manifestamente insuficientes face aexpressao social das necessidades nao asseguradas pelo mercado.
Como estrategia de coesao, as polfticas sociais exigem novas especializa~5es,
adequadas aelabora~ao e execu~ao de tais medidas, entre as quais se inscreve a institucionaliza~ao do Servi~o Social nas sociedades industrializadas do ocidente.
Neste contexto, a vincula~ao hist6rica do Servi~o Social ainterven~ao no ambito da
Polftica Social C) configura-se como um dos principais tra~os constitutivos e Iegitimadores da institucionaliza~ao da profissao nos pafses centrais.
Como se coloca esta rela~ao na institucionaliza~ao do Servi~o Social em Portugal, tendo presente as particularidades hist6ricas da sociedade portuguesa e a sua
inser~ao na semiperifria do sistema mundial?
A condi~ao semiperiferica de Portugal (") sao associadas algumas das especificidades da sociedade portuguesa, nomeadamente uma particular articula~ao de um
capitalismo tardio, dependente e/ou de desenvolvimento desigual com a permanencia de rela~5es sociais e modos de produ~ao de tipo pre-capitalista, desse modo uma
sociedade pouco (ou nao uniformemente) moldada por rela~5es sociais capitalistas.
Uma caracterfstica heterogeneidade e fragmenta~ao de agentes e estruturas econ6micas e sociais confere (ou exige) uma particular centralidade ao Estado nos processos de regula~ao, a par da persistencia de rela~5es e solidariedades de base familiar que tem compensado e/ou substitufdo a insuficiente provisao econ6mica e
social, complementadas ou nao pelas tradicionais formas de subsistencia e assistencia filantr6pica ou caritativa.
Estas caracterfsticas, do nosso ponto de vista, refor~am o Estado como enquadramento analftico e contexto de elucida~ao da traject6ria do Servi~o Social na
sociedade portuguesa. Simultaneamente, sugerem uma particular articula~ao da
ac~ao estatal com as tradicionais formas de assistencia ( pela familia, organiza~5es
religiosas e associa~5es laicas de natureza filantr6pica ou caritativa), com eventual
expressao na forma~ao academica dos assistentes sociais e espa~o de interven~ao
atribufdo aprofissao num dado contexto socio-politico.

eJ

NETTO. 1. P ( 1989), ;\UTARC!;\ BURGUESA E SERVIr;O SOCIAL , Vol. I e IL PUC-S. Paulo.
Sobre a concli~ao semiperiferica da socieclacle portuguesa ver: SANTOS. B. Sousa ( 1990), 0 ESTADO
EA SOCIEDADE Elv! PORTUG,.\L ( I974-1988), Porto. Mrontamento.
1
( )
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Consideramos o estado nao uma entidade abstracta , mas uma organiza<;ao
complexa, constituida por uma rede de formalismos legais e institucionais, de
natureza contradit6ria e historicamente muUivel. A complexidade institucional,
desenvolvida por exigencia das funy6es que desempenha e necessaria para que as
contradi<;oes nao se manifestem, faz do Estado um mediador «relativamente independente» e historicamente mutavel pela natureza das questoes que conjunturalmente !he sao colocadas e que, globalmente ou atraves dos seus aparelhos, tera
de solucionar (6).
Nesta perspectiva tomamos o Estado-Novo como o contexto socio-politico que
baliza (limita e potencia) a institucionaliza<;ao do Servi<;o Social, atraves da forma<;ao academica e identidade que conjunturalmente lhe e atribuida na sociedade portuguesa, numa relayao (de continuidade e/ou ruptura) com outras form as de intervenyao social e/ou propostas pollticas para a profissao.
A analise desenvolvida abrange o periodo de vigencia do regime politico do
Estado-Novo C), desde a sua «constrw;ao» nos anos 30 ate a crise final que se
aprofunda nos anos 60, passando pela «diversifica~ao» do regime no p6s-guerra. A institucionalizayao do Serviyo Social revela-se por um percurso,
potenciado e limitado pelas alteray6es do Estado Novo, basicamente marcado:
1) pelo reconhecimento politico-legal das escolas e uniformizayao da formayao
pelo primado da doutrinayao ideol6gica nos anos 30; 2) pela diversifica<;ao das
politicas estatais e competiyao na atribuiyao de identidade ao Serviyo Social no
p6s-guerra; 3) pela reorientayao politica do Serviyo Social e cria<;ao da escola
do Porto nos anos 50; 4) pela subalternizayao socio-politica das escolas privadas em contexto de moderniza<;ao econ6mica e adiamento das «preocUJHI~lJes
sociais» nos anos 60.

n

1. SERVIc;O SOCIAL «HUMANO, CORPORATIVO E CRISTAO» NA
«CONSTRU9A0» DO ESTADO-NOVO
A institucionalizayao da Formayao de Assistentes Sociais em Portugal, cuja traject6ria se constituiu objecto da nossa analise, e contextualizada pelo quadro

(5) OFFE, Claus. PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO ESTADO CAPITALISTA. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro, 1984.
6
( )
DALE, Roger (1982) «A Educa~ao c o Estado Capitalista: Contribui\6es e Contradi\6es>>, in EDUCAt;:'AO E REAUDADE, W I, 1988.
Cl Seguindo uma periodiza~ao baseada na am\lise de BRAG A da CRUZ, Manue1 ( 1987), 0 PARTIDO
E 0 ESTADO NO SALAZARISMO. Lisboa, Presen\a.
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institucional e ideol6gico do Estado-Novo (X) e, nos anos 30, clelimitada pelas coordenadas da sua «Constru~ao» polftica e social.
0 Estado Novo tendo surgido de uma ditadura militar que se impos contra uma
situa~ao anterior (crise financeira, instabiliclade governativa e conflitualidacle
social) conseguiu, numa fase inicial, fazer convergir o apoio de interesses diversos,
uma aristocracia e burguesia tradicional, a hierarquia da Igreja Cat6lica, uma elite
de intelectuais (cat6licos e corporati vistas na linha cla doutrina social da Igreja) e
sectores populares. Por oposi~ao a eventuais traumatismos das experiencias anteriores (da !." Republica e/ou da Ditaclura que lhe poe termo ), a priorit<'iria manuten~ao
cla ordem social nos anos 30 suscitaria uma certa consensualidade (social, politica
ou religiosa) quanto aeficacia cla integra~ao da economia e sociedade sob o modo
de regula~ao corporativa, a par da mobiliza~ao dos tradicionais papeis cla Famflia e
cla Igreja na rcprodu~ao moral e social dos portugueses.
Constituiu-se como uma estratcgia socio-politica, simbolizacla pela trfacle
«Deus, Pcitria e Fwnflia», atraves da qual Salazar se propunha restaurar a ordem
social e preservar a identidade da na~ao colonial. A sua «constru,·rio» apoia-se na
defini~ao dum quaclro legal (Constitui~ao Politica e Estatuto do Trabalho Nacional)
que sancionaria o controle do Estado c a rcgula~ao (ou integra~ao) corporativa e
autoritaria da socicdade. Completar-sc-ia por urna «refomw de mentalidade.1·». referenciada a um «nacionalismo cat6lico» (simbiose dum conservaclorismo nacionalista e do catolicismo social) (9), que asscguraria uma consistente legitirna~ao icleo16gica do regime pela restaura~ao de valores c formas de vida cla sociedacle
iclealizada do passaclo.
Depois de garantido o controle do estado c asseguradas as condi~oes da regula~ao social corporativa e de coac~ao C11 J, toda a sociedade foi mobilizada para a prioridade estrategica de consolida~ao e legitima~ao ideol6gica do regime (a realizar
pela designada «rej(mna da educa~·ao» ). eo m particular destaque para o sistema
educativo nacional e hierarquia da Igrcja.

('J

Sobre o Estado Nmo de Salazar. a nossa an{ilisc apoia-sc sobrt:tudo nos trabalhos de:

BRAG A da CRUZ ( 1978). AS ORICENS DA lJEMOCRAC!;\ CR!S7~\ E 0 SAL.4ZAR!SMO. Lis boa. Presenca c ( 1987). 0 PARTIDO E 0 ES7:·\DO NO St\LA!.AR!Siv!O. Lisboa, Presenca.
, LUCENA. Manucl ( 1976). ;\ EVOW~·,\o DO S!STEi\!fA CORPORA Tl\'0 PORTUC ULS-0 SAL.\Z-\R!SMO. Lisboa. Perspectivas e Realidades.
STOER. Stephcn ( 1986). EDUCAr;t\0 E i\1/UDANr;A SOCIAL E;\1! PORTUGAL. 1970-1980 umu Dhuda
de Tmmi('itO, Porto, Afrontamento.
(") Ver CRUZ. Manucl Braga ( 1978). AS ORICENS DA DEMOCR;\Cit\ CRISTAE 0 SA!Al.AR!Siv!O,
Lisboa. Prescn<;a.
1
( ")
Segundo diversas an:ilises um corporativismo consicleraclo Linico, porque mais que a colabora<;iio clc
classes visava «prevcnir" e/ou rcprimir o contlito. impedir e/ou tutelar a organint<;iio e representa<;iio clos interesses clc c\asse. LUCENA ( 1979). LEEDES r 1983). STOER ( 1986)

. \ rorm~t<.;~lo acadCmica do:-. as:-.i:-.tclltc:-. :-.ociai:-.
~~--~~~~--~--~-----
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Este o contexto socio-polftico que enquadra e viabiliza um projecto de institudo Servic;o Social em PortugaL atravcs da proposta de cria<_;ao de
escolas nos tres principais centros urbanos apresentada ao 2.° Congresso da Uniao
Nacional ( 11 ) e legitimada por essa mesma assembleia (Maio de 1934 ). Sao criadas
as escolas de Lis boa ( 1935) e Coimbra ( 1937 ). posteriormente ( 1939) reconhecidas
por enquadramento politico-jur!dico do sistema educativo nacional. que formalmente lhe atribui a responsabilidade da forma<_;ao dos assistentes sociais segundo
prindpios e plan os de estudo legalmente sancionados (le).
A viabiliza<_;ao politico-ideol6gica do projecto de cria<_;ao dos Institutos de Servic;o Social e o seu enquadramento pelo Ministerio de Educa<_;ao Nacional ( 1939)
parece desenvolver-se em oposi<_;ao a outras propostas ( 11 ) que perspectivavam a
profissao por referencia ao moclelo meclico (na perspectiva dos meclicos higienistas). como prolongamento auxiliar cla ac<_;ao medica e. consequentemente. suborclinada a sua hierarquia. Esta perspectiva. ainda que claramente incorporada na forma<_;ao dos assistentes sociais (alcm dos esUigio em servi<;os medico-assistenciais
28C/c clas clisplinas do piano de estudos sao da <1rea das ciencias meclicas). seria politicamente secundarizacla no contexto de «constru<;iio» do Estaclo Novo.
Deste modo foi sancionacla uma concep<_;ao do Sen i<;o Social delimitada pela
expectati va do seu contributo (ideol6gico-doutri n<1rio) para a designacla «reform a
do educa~·clo». inscrita numa estrategia de interven<;i\o social que. conforme o
modelo preconizado pelo movimento cat6lico da epoca. assumiria a forma de «li11W
({(·~·ao moml e cduccrtiwr» ( 1"). como tal justificaria o seu enquadramento pelo
Ministerio da Ecluca~ao Nacional.
A implementa<;i\o da proposta de cria<;i\o da primeira escola. ainda que origin<1ria e viabilizada a nfvel polftico ( apresentada e sancionada numa assembleia legitimadora do regime). sera remetida para o terrcno supostamente a-polftico da sociedacle civil cat6lica. eventualmente como moeda de troca pela decisao hierarquica de
restringir (ou proibirl a interven<;ao polftica dos sectores cat6licos. ali<1s com o
cionaliza~ao

111 1 A L'ni<\o Nacional c anali>ada por Braga da Cruz II'!SSI conm 11 ll<lrtido que' dc'lCI\1 11 monopolio da
rcpresentat;ao politica. criada pur Salazar tdecrctn gon~rnamental de 19_\01 para substiluir os panidos cxistcntes. incluindo o «Centro Cat61ico" onde >e fnrmuu social e politicamcnte.
I "I D. L n.' 30.1_\5 de 1-+ de Dewnbro de 1039 do \lini,tcrio da Educa\<lO ~aciunal. rclati1o a«Organizat;i\o c Funcionamento dos lnstitutos de Scni.;o Social». Os pla111'' de estudo entao aprmados seriam rcctificados no Di<irio do Gowrno de I 0 de Fc1. de 19-+0. pur Dcspad1o da PrcsidctKia do Consclho.
I 1'1 Relerimo-nos ib propostas de cria.;ao de "Escolas de Scni\o Social». nos Ser1i<;os da Dircc<;i\o Gcral
de Assistcncia I 1931) ounas Faculdades de \lcdicina( 19.\-l). leiculadas pela profissao medica para dar scquencia e refon;ar a fmma<;i\o de VISIT ADOR,\S SX\IT.~RIAS. iniciada cm 1'!31 no funbito daquela Direc\i\o
Geral.
1''I Braga da Cru1 sustcnta que Sala;ar aS\tllniu uma eslratcgi<l catillic·a c democrata crist<\ confonne o
prcconizado pelo moYimento cattilil'll da cpt1ca. 011 scja. que «ncnhuma inlctwn.;ilo pulilica seria elicaz se n<lo
acmnpanhada de uma intenen\i"lt' .sncial 1... 1que tlclcria assumir as lormas de ac\i\n morale educatila>>
iCRL:Z.l978J821.
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apoio expresso de Pio XI (' 5). Assim poden'i justificar-se a criayao da Associayao de
Cultura e Serviyo Social como suporte juridico-institucional do Instituto de Serviyo
Social de Lisboa (ISSS), uma associayao de caracter laico criada por iniciativa da
hierarquia cat6lica, integrada e dirigida por personalidades cat6licas (previamente
sancionadas pelo governo) sob o controle da Igreja (atraves de representante seu
eo m direito de veto).
A soluyao encontrada para dar corpo a criayao do Instituto e garantir o controle
da formayao dos assistentes sociais (aparentemente mais eficaz se implementada
por uma escola publica), parece configurar a institucionaliza~ao do Serviyo Social
como uma complexa articula~ao dos poderes politico, religioso e social, que tenderao a transportar propostas socio-culturais e formas de controle diversas, potencialmente concorrenciais na definiyao da identidade da profissao.
Sobre a diversidade de propostas transpostas para o Serviyo Social e particularmente eluciclativo o debate produzido na Assembleia Nacional a prop6sito da ratificayao do D.L. 30.135/39 (' 6). Os deputados que intervem no debate, sempre em
apoio da proposta em discussao, perspcctivam diferentemente o Serviyo Social:
I- Como uma forma de «ac~ao social» mais humana que a assistencia pl1blica
e mais eficaz (pm·que racionalizada) que a csmola, ou seja, uma forma de «coridade
metc5dicct», instrumento de uma reforma moral do homem e da sociedade que eliminaria os factores de conflito (sobrctudo morais). Subjacente o pensamento cat6lico da epoca que reservava ao estado um papel supletivo (ou nulo) relativamente
as interveny6es soclais da iniciativa de scctorcs e/ou organizay6es cat6licas (sobretudo protagonizadas por mulheres) e, simultancamente, tomava os «cttritos» e «perturba~·Des» como problemas eminentcmcntc morais que exigiam uma resposta doutrim'iria e assistencial, na linha do catolicismo social europeu (' 7) e/ou por referencia
ao modelo medico.
II - Como instrumental ( ideol6gico c doutrim'irio) da restaurayao moral e educativa da familia, principal (ou l1nico) rcsponsavel pela reproduyao dos padroes
morc1is e materiais dos portugueses, em particular atraves da valorizayao e reforyo do
tradicional papel da mulher e das «elites» (formadas nos institutos), ou seja, como
« ... vefculo condutor da doutrino do Estodo Novo ... ». Apoia-se csta pcrspectiva
numa concep9ao conservadora e integrista da «IIC/f'ZiO», uma sociedade organizada na
15
( )
Carta de Pio XI ao Cardeal Cerejeira cle Novcmbro de !933. rcorientando a intervenyao cl os cat61icos para a ac~ao social e apost61ica.
16
( )
Assembleia Nacional. sessiio 11. 0 70 da I! Lcgislatura, realizada a 8 de Fev. cle 1940, ratifica~ao do
D.L. 30.135 de 1939 conforme consta do Diario clas Sess6cs.
7
l Segundo Braga da Cruz o Catolicismo Social desenvolve-se como uma ac~ao marcaclamente «assistencial, anti-igualitaria e hierarquizaclora>> em resposta ao socialismo. <<anti-contratualista e defensora da legitima~ao divina da autoridade>> em oposi~ao ao liberismo. Ver CRUZ, Manuel Braga ( 1978). AS ORIGENS !JA
DEtVJOCRACIA CRIS7i\ E 0 SALAZAR!SlvJO. Presen~a. Lisboa.
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base da familiae orientada pela autoridade moral (ou de emana<;ao divina) das hierarquias sociais, cat6licas (tB), por referencia ao conservadorismo cat6lico nucleado
em torno de Le Play e da sua escola e matriz ideologico-cultural do Salazarismo.
Ill - Como resposta assistencial as nccessidades das famflias operarias, colocada no terre no da politica social ou como qucstao de justi<;a social, justificada pelo
liberalismo econ6mico, que « ... pen sou aforma de produzir a riqueza (... ) nws
esqueceu-se de a distribuir .. .», uma ac<;ao que podeni ser inscrita e/ou fomentar um
movimento pela atenua<;ao das desigualdades, reconhecidas como efeito perverso
da economia de mercado mas tambem potencialmente erosivas ou perturbadoras da
ordem social. Perspectiva que se desenvolve na linha da doutrina social de
Leao XIII, reactualiza<;ao do catolicismo social a luz do neotomismo e reorienta<;ao
da intervcn<;ao social dos cat6licos, como alternativa aos movimentos operarios que
crescentemente vinham traduzindo os antagonismos sociais em !uta politica pela
reivindica<;ao de uma nova ordem social, alternativa que igualmente influenciou o
formato das politicas sociais das sociais democracias ocidentais.

0 Servi<;o Social, pese embora as significativas diferen<;as veiculadas pelos
intervenientes perspectivando a intcrven<;ao dos agentes a qualificar para o campo
da racionaliza<;ao da assistencia caritativa, da legitima<;ao ideol6gica do regime ou
para o terreno da politica social, sera globalmente prefigurado pela matriz ideol6gico-doutrinaria do Estado Novo.
As diferen<;as serao monoliticamente integradas pela subordina<;ao da forma<;ao
aos principios «humano, corporativo e cristiJo», formalmcnte institufdos por aqucle
diploma legal (1939). Com uma identidade definida dentro dos limites da estratcgia
politica de lcgitima<;ao do regime, a interven<;ao dos assistentes sociais sera, neste
contexto, conceituada como ac<;ao de cunho educativo, o «agir pelo exemplo» da
ac<;ao social cat6lica, numa clara referencia ao catolicismo social influenciado pelas
ideias da Reforma Social de Le Play C9), conforme legalmente explicitado e anteriormente divulgado a prop6sito da cria<;ao do ISS Lisboa.
18
( )
Uma clara rcfcrencia as designadas «autoridades sociais>> em que se apoia a escola de Le Play, ou
seja, os notaveis urban os e/ou rurais, personalidades consideradas exemplares do ponto de vista social e no exercfcio da sua actividade profissional, rcspcitadas pelos que estao sob a sua influencia como modclos ricos em
cnsinamentos. as ELITES que tomam a iniciativa da reforma da sociedade. Ver SA VOYE. Antoine ( 1989), «Le
Play et le Methocle Social» in: LE PLAY, Frederic, LA JVJ!?THODE SOCIAL£. M.KC., Paris.
19
( )
Le PLay (1806-1882) prop6e-se a observa~ao da sociedade pelo estuclo sistematico clas familias operarias na europa, atraves do mctoclo monografico que ele proprio elabora. Dedica-se posteriormente aclifusao
cl a sua <<Ciencia Social>> e divulga~ao das suas icleias sabre as reformas a introduzir na sociedade francesa, publicaclas em LA REFORME SOCIALE. Silo sobretudo as suas propostas de reforma que congregarao o movimcnto cat61ico para a promoyao da reforma da sociedade. inicialmente a desenvolver com o apoio do cstaclo.
Depois da expcriencia da Comuna de Paris multiplica os meio de popularizayao cla reforma, atraves das
<<Unions de la Paix Sociale>> criadas em Fran~a e no estrangeiro para promo~ao cla reform a pelas elites, as <<autoriclades sociais>>, sem apoio do estado.

50
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Atraves da cria~ao das escolas pela media~ao dos poderes socio-politico e religioso faz-se convergir para o reconhecimento das escolas privadas (relativamente
independentes do governo e da hierarquia cat61ica) os aplausos da Assembleia
Nacional. Esta assembleia, ainda que divergindo quanta ao espa~o de interven~ao
do assistente social, sera unanime na valoriza~ao do seu contributo para a estrategia
de legitima~ao ideol6gica do regime, urn contributo uniformemente moldado pelo
primado da doutrina~ao ideol6gica, que a subordina~ao da forma~ao aos principios
«humano, corporativo e cristao» pretendia garantir.

2. A «DIVERSIDADE» DE POLITICAS ESTATAIS NA ATRIBUI<;AO
DE IDENTIDADE AO SERVI<;O SOCIAL
Os desenvolvimentos a partir do final da 2." Guerra ref1ectem estrategias diversas e tens5es internas, expressas na heterogeneidade das propostas de forma~ao
emanadas de diferentes aparelhos de cstado, que terao potenciaclo a reorienta~ao da
profissao para o terreno das politicas sociais (de formato corporativo e conservador). Estas mudan~as no percurso do Servi~o Social, particularmente significativas
em meados do decada de 50, sao contextualizadas por uma segunda fase do Estado
Novo, iniciada no p6s-guerra e que se prolonga com o aprofundamento das tens5es
no seio do estado e a sua exprcssao na designada «diversiflca~·ao do regime»
(CRUZ, 1987).
As altera~oes que se desenham no quadro conjuntural do. p6s-guerra e natureza
das questoes colocadas ao Estaclo Novo criam ao Salazarismo serios problemas de
legitima~ao interna e externa, justificanc\o a altera~ao da Constitui~ao e dissolu~ao
c\a Assembleia Nacional (unica na vigencia do regime) e suscitanc\o estrategias de
reac\apta~ao no piano politico, econ6mico e social. Entre essas estrategias, refira-se
a acentua~ao do autoritarismo politico-administrativo, a amplia~ao e refor~o c\a
organiza~ao corporativa com que se propunha integrar toc\as as activic\ades sociais,
ccon6micas e culturais sob orienta~ao e coordena~ao centralizada ( assim se realizaria uma «democracia social» que dispcnsaria a democracia polftica). Simultaneamcnte sao feitas tentativas de participa~ao em organiza~5es internacionais, admite-se um certo pluralismo (limitado e control ado no interior do regime) e propoe-se a
cria~ao de condi~oes para um controlado arranque industrial.
Esta heterogeneidade de estrategias, protagonizada por sectores diferenciados
no seio do estado, tenden1 a ser crescentemente polarizada por orienta~5es tendencialmente incompatfveis, entre: a) o refor~o e/ou amplia~ao dos mecanismos institucionais e socio-politicos de regula~ao e legitima~ao da ortodoxia salazarista;
b) uma orienta~ao para um modelo de moderniza~ao econ6mica (no quadro da organiza~ao corporativa) orientado pelas tendencias industrializantes do contexto europeu. A compatibiliza~ao e integra~ao destas tendencias no seio do regime, necessa-
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ria asua sobrevivencia e reprodu~ao alargada mas tambem factor da sua propria
crise e esgotamento do modelo construfdo nos anos 30, tornar-se-a crescentemente
problematica com o aprofundamento e crescente manifesta~ao das tensoes internas,
particularmente a partir dos anos 50.

2.1.

CONSERVADORISMO CORPORATIVISTA E ASSISTENCIALISTA

Num primeiro momento, em que se buscava legitima~ao interna e externa, a
do sistema far-se-a por uma mais directa interven~ao governamental:
a) na extensao e refor~o da organiza~ao corporativa. aperfei~oada com o alargamento do ambito da previdencia social, realizada de acordo com as necessidades
da economia atraves da cria~ao de novos organismos e/ou estruturas de controle e
coordena~ao centralizada. Subsidiariamente, por uma tentativa de reorganiza~ao e
coordena~ao das iniciativas privadas no domfnio da assistencia social, a concretizar na base da nao interven~ao do estado e mobiliza~ao dos tradicionais papeis da
familia e/ou da caridade crista (" 0).
0 alargamento do ambito da previdencia social para algumas categorias de trabalhadores, em termos de popula~ao abrangida e riscos cobertos, mas sem qualquer
garantia publica quanto aos nfveis de cobertura faz-se acompanhar da determina~ao
(governamental) do regime de capitaliza~ao como principal prioridade do sistema.
Assim, as presta~6es sociais serao meramente residuais, globalmente limitadas a
cerea de 60% das cotin1~6es, mais se configurando como apoio de tipo caritativo-assistencialista aos beneficiarios (contribuintes) que apenas terao garantido o
direito de contribuir.
Para a popula~ao pobre e nao contribuinte, eventualmente recorrente dos servi~os de assistencia, acentua-se o conservadorismo assistencialista (caritativo e
repressivo), nomeadamente atraves: a) da cria~ao dos «centros de inquerito ossistencial» (1945) com o objectivo de tornar a «assistencio mais equitotiva» pela distin~ao entre «rerdadeiros e falsos necessitados», para coibir os abusos e evitar a
«e.\ploraf:clo quefaz da esmola modo de vidofacil e (ls 1'ezes lucrativo»; h) da reactualiza~ao legal de «proihif·iio da mendicidade em lugares priblicos» ( 1947); c) e
amplia~ao da rede de «alhe1gues distritais» mas criados e mantidos na dependencia
da Polfcia de Seguran~a Publica.
integra~ao
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Refira-se a cria\ao ( 1946) cl a Feclera\ao cl as Caixas de Previclcncia ( coorclena\ao ccnlralizacla) e dos
Medico-Sociais para o descnvolvimento do seguro-doen~a. ao mcsmo tempo que c imposto o regime
de capitaliza\ao coma prioridacle do sistema. Tambem a Reorganiza\ao cla Assistencia Social (I 945) que se lraduziu sobretudo na cria\1\0 de orgaos de coordena~ao das iniciativas privadas dirrecionadas para a assistencia a
Familia. Maternidacle, Menores, portaclores de Tuberculose. entre outras.
Servi~os
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As reformas introduzidas, nao significando qualquer compromisso governamental com a garantia de niveis minimos de bem-estar, expressaram uma clara
acentua~ao do conservadorismo, de cunho corporativista e/ou assistencialista,
sobretudo se considerarmos as formas de controle politico-administrativo que sao
impostas e caracter residual dos bencffcios concedidos.
A acentua~ao do conservadorismo corporativista e/ou assistencialista no seio do
Estado Novo eo caracter problematico da sua compatibiliza~ao com as preocupa~oes industrializantes manifestar-sc-ao no Servi~o Social atraves da heterogeneidade de propostas para a forma~ao, da diversifica~ao das fontes e formas de controle, emanadas de diferentes aparelhos do estado e, eventualmente, em competi~ao
pela defini~ao do espa~o da intervcn~ao profissional na sociedade portuguesa.

0 conservadorismo corporativista manifesta-se atraves de proposta da Presidencia do Conselho, Ministerio das Corpora~oes e Ministerio da Educa~ao Nacional, pela cria~ao por via legal (1946) de uma forma~ao complementar (p6s-gradua~ao ), a designada especializa~ao cm «Servi9o Social Cmporativo» que se propunha
preparar os assistentes sociais para «lwmwniz.ar» as rela~oes sociais na empresa
pela moraliza~ao do trabalhador c sua famflia. Reconhecendo-se «indispensavel
intens(flcar a aq:ao de orienta(·rlo c m1.rffio social no cwnpo do trabalho» atribui-se as «Assistentes de Sen'i~·o Social C(!!pomtivo» uma forma~ao, particularmente
orientada para «COiaborar 110 activid({(IC social dos organismos COI]JOf'({fiVOS» e').
Aos Institutos de Servi~o Social scriam assegurados os «meios indispensaveis
para o desempenho da sua fun(·clo», nomcadamente atraves de apoios financeiros
para as escolas e alunos eventualmentc intcrcssados. Ao mesmo tempo determina-se a fiscaliza~ao das provas de examc (por rcpresentante da subsecretaria de Estado
das Corpora~oes e Previdencia Social) c faz-se depender a atribui~ao do diploma de
curso do desempenho «dais anos de tmhallw profissional efectivo, com aproveitamento».
Os incentivos financeiros oferecidos nao se terao constituido motiva~ao suficiente, para as escolas e potenciais alunos, ja que a organiza~ao desta especializa~ao pelos Institutos de Servi~o Social ficou comprometida, mantendo-se a «Forma~·ao Social C01porativa» como uma disciplina curricular da forma~ao dos
assistentes sociais. A proposta de especializa~ao seria retomada na decada seguinte

(~ 1 )

D.L. 11. 0 35.457 cle 19 de Janeiro de 1946, cla Presiclencia do Conselho e do Ministero da Educa(:i\o
Nacional determinando a cria~ao de cursos de cspecializayao em «Servi~o Social Corporativo>> e a sua implementa~·ao pelos Institutos de Servi~o Social, e instituindo a atribuiyao de bolsas de estuclo para estudantes da
provincia. A forma~ao proposta era constituida por dois grupos de materias: TRABALHO (evolu~ao e caracteristicas actuais. panorama agricola e industrial portugues. organiza~ao corporativa e legislayao) e MELHORIA
DAS CONDI(OES DE VIDA (previdencia. pedagogia e cultura popular)
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pelo Ministerio das Corporay6es, sob a justificayao do insucesso da iniciativa anterior, que a desenvolveni no quadro do seu proprio «Piano de Forma9ao Social Corporativa» depois de explicitar o contributo esperado dos novas especialistas para o
reforyo do conservadorismo corporativista: « .. .esclarecer e orientar os trabalhadores e suas famflias, be m como fomentar o espfrito de coopera~ao social entre os
patr6es e os trabalhadores e entre estes e os organismos corporativos ... » (D.L.
n. 0 2085/1956).

0 conservadorismo medico-assistencialista veiculado pelo Ministerio do Interior
Subsecretaria da Saude e Assistencia ("") atraves da proposta de forma9ao
enformada pelo modelo medica, numa perspectiva que julgamos articular uma tendencia higienista conservadora com um catolicismo social integrista. Nesta perspectiva, o controle das condi96es sanitarias da popula9ao seria focalizado num
assistencialismo vigilante e moralizador da famflia, entendida esta como unidade
basica da sociedade em oposi9ao aideia liberal de indivfduo, donde a defini9ao dos
agentes a formar, AUXILIARES DE SERVIr;o SOCIAL como «trabalhadores
sociais que aliem, aos conhecimentos tecnicos uma no~ao mais pei:feita das necessidades da FAMILIA» e').
A relevancia do modelo medica fora ja evidenciada na forma9ao dos assistentes
sociais (piano de estudos de 1939) e proposta dum a especializa9ao - «Visitadora
Escolar» 4) a ministrar pelos Institutos de Servi9o Social, orientada para os serviyos de saude escolar ( enquadrados pelo Ministerio da Educa9ao). Estes agentes
especializados foram rapidamente dispensados e substitufdos por «Visitadoras Scmitcirias» ("5), os designados «agentes de servi~o social» que prolongariam a ac9ao de
vigilancia no domicflio das famflias « .. .onde fa!tava o pao, a higiene ntio habitava
ea moral era con·ida como companheira importuna» (Diario da Sessoes n. 0 71 de
1940).

e

(") Departamcnto governamental que enquadrava a forma~ao de VISITADORAS SANITARIAS, institucionalizada na linha das propostas de reforma sanit<\ria dos centros urbanos (Reforma Ricardo Jorge) para
«guarnecer os postos de protcc~ao a infancia, os dispensarios de higiene social e os servi~os de epidemias>>
(D.L. 20.376 de 7 de Out. de 1931), na sequencia do que veio a ser proposta a cria~ao de «Escolas de Servi~o
Social» no i\mbito dos Servi~os de Assistencia ( 1931 ).
('') D.L. 36.219/47 do !VIinisterio do Interior, Diario do Governo de 10 de Abril de 1947. <<Reorganiza~ao do Ensino de Enfermagem e Cria~ao do Curso de Auxiliar de Servi9o Social», medida que se enquadrava
no ambito da designada Reorganiza~ao da Assistencia ( 1945).
(") Por Portaria n. 0 9.360/1939 do !VIinisterio da Educa~ao foi aprovado o plana de estudos da espccializa~ao de Visitadora Escolar, um complemento de fornH19ao para os assistentes sociais que viessem a integrar os
servi~os de saude escolar, que apenas funcionou durante um ano lectivo no Instituto de Serviqo Social de Lisboa.
('5) Para a fun9ao de Visitadora Sanitaria, institucionalizada em 1931, era exigido <<o exame de instru9iiO primaria>> ea <<frequencia de um curso coma dura9ao de 6 meses>> ministrado pelos Servi9os da Direc~ao
-Geral de Assitencia (D.L. 20.376/1931 ).
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A forma~ao de «auxiliares de serviro social» coexistin1 com a de «visitadoros
sanitdrias» ate que nova regulamenta~ao do ensino de enfermagem (1952) venha
substitui-las por um unico curso, de AUXILIARES SOCIAlS, por se considerar «
( ... )a evolu~'tio da doutrina ea experiencia dos serl'i~·os mostram que etao imitil
C0/110 prejudicial(/ coexisthzcia de do is tipos de trabalhadores sociais ... »
Estes
trabalhadores sociais serao, pela forma~ao e inser~ao profissional, moldados por
uma polftica de saude e assistencia caracterizada pela nao interven~ao do Estado,
salvo quando «O superior interesse p1iblico o aconselhe», e assistencialismo cm·itativo das organiza~5es religiosas, sendo a organiza~ao da forma~ao da responsabilidade privada ("7) com enquadramento legal pela Direc~ao Geral de Assistencia,
desde os anos 40 ate asua extin~ao em 1974.
A forma~ao dos Auxiliares Sociais inscreve-se na continuidade das preocupa~5es dos medicos higienistas e suas propostas para o Servi~o Social, perspectivado
pelo seu contributo assistencialista it fun~ao medica, uma forma de vigi!ancia moral
da familiae controle das suas necessiclac\es. Caber-lhe-ia uma interven~ao profissional prefigurada pelo moc\elo medico-asssistencialista, suborc\inada a hierarquia
medica que a moclela e sanciona, fornecenclo-lhe os saberes e procedimentos de trabalho, ao mesmo tempo que !he delimita a fun~ao numa polftica tambem dominantemente definida pela profissao medica. Subordinada tambem aos assistentes
sociais, sobretudo no piano legal e) pois no terreno da inser~ao profissional disputavam o mesmo espa~o de interven~;ao.

e·).

As propostas que acabamos de refcrir inscrevem-se nas estrategias de readaptado Estado Novo a conjuntura do p6s-guerra, num esfor~;o de legitima~ao no
piano interno e internacional atraves do refor~o e extensao da organiza~;ao corporativa e reactualiza~ao do conservaclorismo social. Diversos departamentos governamentais concorrem com propostas de identidacle profissional do Servi~o Social,
atraves de propostas de forma~ao diferenciada entre uma forma~ao corporativista
(p6s-graduada) ou assistencialista (de nfvcl inferior). A diversidade de orienta~;oes
tera expressao tambem no seio das escolas clependentes do Ministerio da EciLlCa~;ao
~;ao

e'') D.L. 38.884- de 28 cle Agosto de 1952 que. no quadro da reorganiza<;i\o do ensino de enfermagem.
cxtingue os do is cursos existentcs no ftmbito dos Sen i~os da Direc~i\o-Geral de Assistencia (Yisitadora Sanit<\ria e Auxiliar de Servir;o Social) substituindo-os pelo curso de AUXILIAR SOCIAL coma durar;ao de dois
anos seguidos de scis meses de cstagio e acesso condicionado a habilitar;iio com o curso geral dos liceus ou o
curso de t(mnaciio feminina.
('7) Eo c'aso de Coimbra (Franciscanas Missiom\rias de Maria) e Lisboa (Casa de S. Yicentc de Paulo c
Instituto de S. Pcdro de Alcfmtra das lrmas c\a Apresentar;ao de Maria).
(S) No piano legal niio s6 se consiclcra que o novo curso (instituido em 1952) habilitaria os auxiliares
sociais para « ... colaborar eo m os assistentes socias ... » como vcm mais tarde ( 1962) a ser rcconhecido como
habilitar;ao de acesso ao curso de Servir;o Social ministrado nos Institutos dependentcs do Ministerio da Educar;i\o Nacional.
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Nacional, traduzindo-se num novo quadro regulamentador do forma~ao que desloca
o Servi~o Social para o terreno da polftica social, na sequencia do qual sera criada
a escola do Porto.
2.2.

ENTRE A FAMiLIA E OS PROBLEMAS SOCIAlS

No decurso dos anos 50, revela-se crescentemente a ambivalencia e caracter tensional da compatibiliza~ao entre as posi~oes mais conservadoras do regime e as
orienta~6es industrializantes, amplia-se a oposi~ao ao regime e aprofundam-se as
contradi~oes e tensoes no seio do Estado entre sectores da burguesia que reclamam
condi96es de acumula~ao: a) atraves da manuten~ao da ordem social do tradicional
pais rural e colonial ou b) atraves do proteccionismo de um sector industrial em
expansao
Uma polftica educativa em muta~ao, reorientada por rela~ao ao poder econ6mico para a prepara~ao de recursos humanos e, eventualmente desenvolvendo-se
em oposi~ao ao conservadorismo ideol6gico veiculado por outros sectores do
Estado Novo, contextualiza e potencia a diversidade de propostas para o Servi~o
Social, com expressao no quadro institucional das escolas dependentes do Ministerio da Educa~ao. Um quadro tensional que potenciou espa~os de afirma~ao do protagonismo das escolas, em particular do Instituto de Lisboa, para afirmar uma via
de ruptura na traject6ria do Servi~o Social pela desloca~ao da interven~ao da
«Familia» para os «Problemas Sociai.\'», conforme vem a ser legalmente institufdo
em 1956 9)
Na sequencia da proposta remetida pela entao Directora do Instituto de Servi~o
Social de Lisboa 0), com a concordancia expressa de Coimbra, ao Ministerio da
Educa~ao e por solicita~ao deste C1), e legalmente reconhecida ( 1956) a existencia
de dois cursos no quadro dos Institutos de Servi~o Social (a funcionar desde a cria~ao destas escolas), a «EDUCAr;A.o FAMILIAR» (com dois nfveis de forma9ao) e
o «SERVI90 SOCIAL», respectivamente orientados para a qualifica~ao de «Assis-

e

e

29
( )
D.L. 40.679 de I0 de Julho de 1956 do Ministerio da Educa~ao. rcvogando a anterior legisla~ao sob re
a Forma~ao em Servi~o Social (com excepqiio do D.L. 35.457/1946 que institui a especializaqao em Servi~o
Social Corporativo) c Portaria n. 0 15.972 do Min. Educa~ao. I8 de Setembro de I956. que aprova os novos pianos de estudo dos cursos de Serviqo Social e de Educa<;i\o Familiar.
1
(" )
Maria Carlota Lobato Guerra. assistente social, cujo protagonismo ter;\ sido relevantc na elabora~ao
e discussao das propostas de regulamentaqao da forma~ao (quadro legal de I956). como tambemna cria~i\o do
ISSS Porto.
(") Offcio do Ministerio da Educa~ao Nacional remetido ao Instituto de Servi~o Social de Lisboa c it
Escola Normal de Coimbra. atraves da Inspec~ilo Superior de Ensino Particular solicitando parecer sob re a ,,oficializa~ao do Curso de Educadora Familiar professado no Instituto de Servi~o Social de Lis boa ... e altera~ocs
a introduzir no curso de Assistente de Servi~o Social>> (Agosto de I955).
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tentes Familiares» e, os agora designados, «Assistentes Sociais». Trata-se de dois
tipos de trabalhadores sociais, de forma~ao paralela (com a mesma dura~ao e identicas condi~oes de aces so), mas diferenciados pela natureza da fun~ao que !he e atribufda, respectivamente a educa~ao da familia e enfrentamento de problemas
sociais.
«UMAS, as monitoras familia res e assistentes familia res mais particulannente
\'otodas aos problemas educativos, pedag6gicos, recreatiros, culturois e da vida
familiar,· OUTRAS, as assistentes sociais dedicando-se especialmente aos problema.\· de smide, de trabalho, de auxflio social, de pesquisa e planeamento sociais ... »,
uma diferencia~ao de fun~i5es com tradu~ao nos pianos de estudo atraves de conteudos especfficos de cada curso C2).
As questi5es entao colocadas e a sua pertinencia para o Servi~o Social sao
sobretudo elucidadas no processo de discussao da proposta relativa a organiza~ao
claqueles cursos e fun~ao esperada dos agentes a qualificar. Sobre esta materia, na
base da proposta das escolas, o Ministcrio cla Educa~ao elabora o Projecto de Proposta de Lei N. 0 516 para ser submetido a parecer da Camara Corporativa que o
aprovan'i na sua sessao de 31 de Mar~o de 1956 (33 ). A justifica~ao da proposta,
consideracla insuficiente, sera postcriormente complementada com relat6rio clas
esco1as (Lisboa e Coimbra) sobre a sitlta~ao profissional dos diplomaclos em
Dezcmbro de 1955 e uma mais extensa fundament<wao do projecto apresentada
pelo Instituto de Servi~o Social de Lisboa, com conhecimento posterior a sua congenere de Coimbra.
Esclarece-se, em resposta as questoes levantaclas, que sob a «designa~ao ampla
de Servi,·o Social» sao inclufdos os dois cursos existentes no Instituto de Servi~o
Social, Educa~ao Familiar e Servi~o Social (em sentido restrito ), destinados a qualificc1~ao de agentes com «jim,·6es similare.1·» mas com um «ambito de ac~ao diferenciodo». Por um !ado acentua-se a similitude de objectivos e fun~i5es, com o que
se sugere a designa~ao comum de ASSISTENTE, tambem justificada pelo pm·alelismo da forma~ao e, sobretudo por nao ter sido (a anterior clesigna~ao de educaclora) «hem recebida pelo p1iblico em virtude do sentido wn pouco pretensioso que
pode re\·estir».
Por outro !ado destaca-se a diferencia~ao do objecto e ambito cla interven~ao de
cada uma das trabalhacloras sociais, atraves das clesigna~i5es de familiar e social
respectivamente. «As assistentes SOCIAlS situam-se no plano dos problenws
sociais: o trabalho, a smide, a assistencia, os estudos sociol6gicos, a ac~ao social,

('') Ver D.L 11. 0 40.679 I 1956 e Portaria 15.972 /1956. aprova-;ao dos plan os de estudo dos cursos de Servi9o Social e Ec!uca9ao Familiar. rcspectivamente.
('') Ver Aetas cl a Camara Corporali va de 23 de Janciro de 1956 (Acta n. o 73 ) e de 31 de Mar9o do mcsmo
ano (Acta 11. 0 83).
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a organiza~iio ou reorganiza~iio das comunidades. As assistentes FAMILIARES
situam-se no piano familiar concreto: a .fbrmaf·iio das personalidades, a vida do
lcn; as tecnicas domesticas, as actividades culturais e recreativas constituem o seu
habitual campo de aq·c7o» ('-l).
No projecto de oficializa9ao do curso de Educa<;ao Familiar em meados dos
an os 50, ainda que justificado por uma maior frequencia ( 16 alunas), parece estar
subjacente uma concep9ao tradicionalista da FAMILIA (primeira e essencial celula
da sociedade) defendida pelo conservadorismo cat6Iico e integrista que nos anos 30
suportou ideologicamente a constru9ao do Estado Novo, moldando a polftica educativa e tambem (por via desta polftica e int1uencia da hierarquia cat61ica) informou
a forma9ao dos assistentes sociais. Nao s6 os Institutos de Servi9o Social sao enquadrados pelo Ministerio da Educa9ao Nacional como, simultaneamente se faz depender a atribui9ao do diploma de curso da presta9ao de provas perante um juri nacional (nomeado pelo ministerio de tutela) e que obrigatoriamente integra uma
Delegada da Obra das Maes pela Educa9ao Nacional ('1), institui9ao oficial criada
no ambito da polftica educativa e, nos anos 30, particularmente valorizada como
instrumento de inculca9ao ideol6gica e legitima9ao do Estado Novo, atraves da glorifica9ao do papel da mulher na familia tradicional.
Nao surpreende por isso que todo o parecer da Camara Corporativa seja
nucleado pela exalta9ao da famflia, considerada « .. .fonte de conserva~iio e desenJ•olvimento da ra~'a, conw base primdria da educaf·iio, da disciplina e harmonia
social ... » e glorifica9ao da ac9ao da Obra das Maes particularmente dos seus «centrosfamiliares rurais», cuja experiencia se propunha viesse a ser alargada a todo o
pafs e, em especial, as localidades onde exista certa percentagem de operariado. No
entendimento explicitado pela Camara Corporativa, nos meios industrializados
« ... a questdo social deriva da famflia on de falta a cierzcia das mdes ... », assim justificando a premencia da educar;iio familiar para que aqueles meios continuem
rurais e, de modo semelhante, a exigencia de que fosse dado aos assistentes sociais
(para que a sua ac~do ndo se tome perigosa) ... aquela forma~iio de sentido
humano, corporativo e cristdo que em 1939 se desejava (Acta n. 0 83).
A fundamenta9ao do parecer que o Instituto de Servi9o Social (Lisboa) remete
ao Ministerio da Educa9ao e claramente orientada para a busca de apoios na assem(") «Esclarecimento acerca das Objec~iies levantadas a prop6sito do envio a Ciimara Corporativa do Projecto de Proposta de Lei 11. 0 516 (Curso de Servi~o Social e de Educa~ao Familiar)>>, documento elaborado para
informar o debate sob re a revisao do D.L. 30.135 /1939. lnstituto de Servi9o Social de Lis boa. 23 de Janeiro de
1956.
15
( )
Organiza91io estatal criada em 1936 pelo entao Ministro da Educa~ao Nacional (D.L. 26893 de IS de
Agosto de 1936), clestinada a« ... rcstaurar na familia a consciencia da sua indeclim\vel missao de educar os portugueses de amanha ... >> e que inicia a sua activiclade por uma visita a Italia e dois anos depois cria a Mocidade
Portuguesa Feminina.

58

Interven~iio

Social

bleia que apreciaria a proposta, sobretudo pelo relevo dado aparticipa~ao dos agentes de educa~ao familiar e apre~o do seu desempenho em institui~oes oficiais tidas
como instrumentais a constru~ao do Estado Novo. Destas destaca-se a Obra das
Maes como organiza~ao que integrava cerea de 70% dos diplomados que exerciam
actividade profissional em Dezembro de 1955, sem deixar de referir entre outras a
FNAT e a MPF C6).
A Camara Corporativa questionani particularmente a diferencia~ao das designa~6es «Familiar» e «Social» enfatizando o paralelismo de fun~oes de um e outro dos
agentes, tidas como ac~ao basicamente de «cwzho educativo» e sempre exercida na
famflia e/ou que visa essencialmente valorizar a instituifCiO dafamllia, como valor
bdsico na conserva~ao da mentalidade e costumes rurais, mesmo em meios industrializados (Acta 11. 0 83).
Na sua aprecia~ao sobre o projecto a Oimara Corporativa traz para o debate a
questao do ruralismo e da preserva~ao da mentalidade rural por reac~ao a destrui~ao dos quadros de vida tradicionais, nos anos 50 amea~ados pelo processo de proletariza~ao. Assim se faz eco das posi~oes mais conservadoras da ortodoxia salazarista, que continuariam a apostar no refor~o da familia como suporte moral da
preserva~ao da sociedade tradicional e na moraliza~ao das rela~6es sociais atraves
da integra~ao harmoniosa (corporativa) do trabalho e/ou a sua subordina~ao como
clever moral (aincla que autoritariamente imposto). As pressoes no senticlo da industrializa~ao e as tentativas do cstado se adaptar a esse quadro, reorientando as suas
polfticas do «ruralismo» a industrializa~ao controlada, serao responsaveis pela cria~ao de condi~oes para um certo crescimento econ6mico mas, simultaneamente, suscitaram um novo vigor das posi~oes mais conservadoras, caracterfsticas do perfodo
de «Constru~ao do Estado Novo», como reac~ao (sobretudo icleol6gica) aquelas
polfticas.
Tambem no seio da Igreja come~am a ganhar expressao uma perspectiva personalista (progressista) cla Doutrina Social de Igreja que toma os seus conceitos funclamentais para defender o «HOMEM» como valor anterior a «Famflia», a «Sociedade» e ao «Estado». Esta perspectiva manifestar-se-a em oposi~ao a uma
perspectiva integrista da ac~ao social dos cat6licos, b~seacla numa interpreta~ao
dogmatica dos textos pontiffcios e que defende a«FAMILIA» como «.. .primeira e
essencial celula da sociedade» a ser «inculcada como valor social subordinante,
anterior nos demais valores» C7).
Nos anos 50 a clesignada «di1'ersifica(Cio do regime» parece ser particularmente
marcada pela acentua~ao das tensoes no seio do Estado, com expressao e (even6
(' )
Parecer do !SS de Lis boa. remetido ao Ministerio da Educa<;:iio atraves de offcio de Dezembro de
1955, justificando a proposta de oficializayiio do curso de Educayiio Familiar.
17
( )
Ver: NUNES, Aclerito Sedas ( 1958). PRINC[PIOS Dt' DOUTRINA SOCIAL. (Prefacio de D. Ant6nio Bispo do Porto). Morais, Lisboa.
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tualmente) reflcxo da diversifica<;ao do pensamento cat61ico, potcncialmentc destrutivas para a ortodoxia salazarista e tambem mais favon\veis a crescente penetra<;ao de influencias cstrangeiras (capitais e ideias ). Neste quadro sao revalorizadas
propostas de restaura<;ao do conservadorismo social, eventualmente numa tentativa
de continuar moldando o capitalismo portugues pelos valores e quadros de vida do
pafs rural, nas quais parece inscrever-se a preocupa<;ao (conformc parecer da
dimara corporativa) de fazcr convcrgir o servi<;o social (ou a educa<;ao familiar)
para a preserva<;ao da designada «m(vtica familiar» e, consequentemente tambem a
reac<;ao da escola as objec<;6es levantadas. Assim podera justificar-se o reconhecimento do curso de Ecluca<;ao Familiar, na base da ja longa experiencia de funcionamento (20 anos) mas agora sancionada como profissao alternativa e concorrencial
do Servi<;o Social, ainda que de legitimidade social precaria como vira a ser confirmado pela sua extin<;ao no infcio dos anos 60 e posterior integra<;ao dos diplomados como profissionais de Servi<;o Social.
Por outro lado, o mesmo quadro conjuntural viabilizou uma estrategia (sobretudo protagonizada pela escola de Lisboa) de afirma<;ao do Servi<;o Social no terreno do enfrentamento dos problcmas sociais que caracterizam os meios urbanos
industrializaclos, no quadro de uma polftica educativa reorientada para a prepara<;ao
de rccursos humanos para a indt1stria. Tratava-se principalmente, com as altera<;6es
introduzidas, de «conseguir unw correspondencia mais perf"eita (tS exigencias da
erohl(clO social portuguesa ... » (' 8), que se rcconhecia aproximar-se da realidade
doutros pafses reclamando e justificando a desloca<;ao da interven<;ao profissional:
da FAMILIA para os PROBLEMAS SOCIAlS, da doutrina<;ao ideol6gica para o tcrreno da polftica social.

3. UMA REORGANIZA<:AO DA FORMA<:AO DOS ASSISTENTES
SOCIAlS: (1956) INFLECTINDO O(S) PERCURSO(S) DO SERVI<:O SOCIAL
A (re )orienta<;ao do Servi<;o Social para o terreno da Polftica Social inscreve-se
e e formalmente sancionada por uma polftica educativa reorientada por rela<;ao ao
poder econ6mico para a prepara<;ao da for<;a de trabalho para a industria, ou seja,
como uma estrategia estatal de regula<;ao do processo de proletariza<;ao (OFFE,
1984) em oposi<;ao ao pod er ideo16gico da ortodoxia salazarista que se orientava

('')
11. 0 73).

Vcr D.L. N. 0 40.678/1956 e

fu11dame11ta~ilo

do Projecto de Proposta de Lei 11. 0 516 (Acta da C.C.
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para travar esse mesmo processo pela preservw;:ao dos quadros de vida tfpicos de
sociedades pre-capitalistas.
Por outro !ado, se considerarmos os contomos corporativista e assistencialista da
polftica social no Estado Novo, aquela (re )orienta~ao significou situar o Servi~o
Social no campo ambfguo de uma forma de estado que continua privilegiando a corponl~ao e/ou a caridade crista como altemativa (conservaclora) ao compromisso
publico com a cobertura dos riscos sociais (associados a industrializa~ao ). ou seja
no terreno de uma polftica social de formato pre-fordista e antidemocratico.
Neste quadro a redefini~ao do espa~o de interven~ao do Servi~o Social no terreno da polftica social, revelar-se-a problematico tenclendo a ser recolocado no confronto de sectores da sociedade que lutam pelo controle do Estado (dos quais estavam afastadas as necessidades e problemas sociais das popula~oes) conforme os
desenvolvimentos subsequentes (decada de 60) virao a confirmar. Apesar disso (ou
talvez por is so) potenciou algumas vias de ruptura comas concep~oes moldadas por
um conservadorismo integrista (na sua expressao dos anos 30 ou reactualiza~oes
posteriores). Daf que consideremos as altera~oes sancionadas em 1956, nas quais se
inscreve a cria~ao da escola do Porto, como uma clara inflexao na traject6ria do Servi~o Social e contributo importante na constru~ao da iclentidadc profissional na
sociedade portuguesa.

3.1. UMA INFLEXAO NO PERCURSO DO SERVIr;O SOCIAL
Uma aproxima\ao as exigencias do ensino universitario, fundamentada pelas
da questao social urbana.
As questoes associadas aos meios urbanos c inclustrializados « .. .exigem ogentes
de fomwc;ao nwis completu, purque os pmblenws e us pessoas sao nestes meios
muito nwis dijfceis e nwis comple.ws», justificanclo. na perspectiva do Instituto de
Lisboa ( 9 ). um maior nfvcl de exigencias para a forma~ao dos assistentes sociais.
clura~ao e condi~oes de acesso identicas as do ensino superior pCtblico. Estas exigencias. ja (cm parte) introduziclas pelas escolas c/ou legalmente institufdas C111 ) sao
agora regulamentadas (! 956) como corresponclentes a uma forma~ao de «nfvel
superior». confirmado por reconhecimento posterior ( 1961 ).
manifesta~oes

1"'J Dilcrcntcmcntc do cntendimento assumido pc la enliio dircctora cla Escola de Coimbra (\larie Conslance Dm on J em cart a cli rigida it rclatora do pareccr cl a Cf\mara Cmporati 1a 1Maria Joana I\ Ienclcs Lea!) em 2-f
de Fewreiro de 1956. cm rcsposta i1 solicita~iiu que Ihe fora dirigida. ,\f sao nplicitadas as suas clti1 iclas quanto
as nigcncias cla fornJ<t<;iio porque «torna1am o cursumcnos accs,;ilcl que alguns cursos uniwrsit<\rius" c. cunscquentemente acarrct:mtm uma climui<;ao cla procura do curso.
l""l D.L. 38 91-f /1048 do illinistcriu da Educa<;ao Nacional instituindo um estC!gio curricular apos us 3
anos cle forma<;ito.
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Apesar dos questionamentos da Camara Corporativa (Acta n. 0 83) e das hesita~5es expressas pelo responsavel ministerial (41 ) as altera~oes propostas serao legalmente sancionadas na base da fundamenta~ao das escolas, fazendo-lhe corresponder as fun~5es de «Pesquisa e Planeamento Social» tambem legalmente previstas,
mas pouco potenciadas pelas praticas profissionais e mesmo pelas institui~oes academicas.
Nos anos 50, a questao do nfvel academico da forma~ao (repetidamente polemizada em conjunturas varias e sob formas divcrsas) ganha expressao em publica~5es da epoca, particularmente as que defendiam a cria~ao de uma Universidade
Cat6lica, sob a justifica~ao do caracter «Acat61ico» da Universidade do Estado e
(eventualmente) por reac~ao a uma polftica educativa reorientada por rela~ao ao
poder econ6mico. 0 debate eentrar-se-a sobre a orienta~ao e/ou natureza do ensino
universitario, CATOLICA versus LA!CA, pronunciando-se pela associa~ao da orienta~ao cat6lica as escolas (superiores) privadas, entre as quais os Institutos de Scrvi~o Social, preferencialmente a integrar no ilmbito duma Universidade Cat6lica (4"). Outras ainda expressando a reac~ao cat6lica a influencia positivista no Servi~o Social (e eventualmente as tenc!cncias cloutros paises), questionanc!o a racionalic!ade tecnica c!as praticas (inclividualizadas) subordinadas ao modelo medico
para se posicionar pela suborc!ina~ao a uma filosofia cat6lica (neotomista), na base
do que se justificava e defendia a «intensijicacao met6dica do nf1•el universitcirio»
- (41, ').
da f orma~ao
A questao do estatuto academico c profissional do Servi~o Social acompanhara
o percurso da forma~ao, assumindo contornos diversos mas perioclicamente retomada na ambivalencia entre cat6lico/laico, privado/publico ou bacharelato/licenciatura ate final dos anos 80, com o reconhecimento formal do nfvel de licenciatura
para uma forma~ao exclusivamente da rcsponsabilidade de escolas pri vadas.

Distanciamento formal dos preceitos doutrimirios do Estado Novo, expresso
pela aboli~ao da determina~ao legal (1939) que subordinava a fonml~ao academica
aos princfpios instituidos pelo Estado Novo «Hwnano, Corporativo e Cristdo», em
oposi~ao clara ao parecer da Camara Corporativa preconizando insistentemente a
sua manuten~ao, como a forma mais segura de preven~ao contra um Servi~o Social
de «fei~~ao neutra» (Acta 11. 0 83).

(~ 1 )

Francisco de Paula Leitc Pinto, Ministro da Educ<H;ao Nacional que assina o «Projecto de Proposla
de Lei n. 0 516-Aitera~ao ao DL 30.135 /39 (Organiza~ao e funcionamento dos Institutos de Serviqo Social l>>.
presentc aCftmara Corporativa na sua Scssao de 2-f de J<m de 1956 (Acta n.o 73).
("J Vcr. entre outras. as Revistas de orientacao Cat61ica: LUMEN (Junho e Setembro de 1956 e Abril de
1957) e BROTERIA ( 195-f l.
,
(~ 1 ) Ver: MARTINS. Abilio. <<Encruzilhaclas do Servi~o Social», Revista BROTERIA. n." 2/3 de 1959,
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Esta ruptura formal reveste-se de particular significado para o Servi~;o Social,
ainda que as orienta~;oes ideol6gico-doutrim1rias continuem a permear os conteudos
programaticos da forma~;ao, sobretudo pm·que potenciou (e e revelador) do distanciamento do forma~;ao relativamente as posi~;oes mais conservadoras do Estado e da
lgreja, expressas nos anos 30 e reactualizadas nos anos 50 atraves do parecer da
Camara Corporativa.
No piano de estudos aprovado (-l-1) por proposta das escolas, autonomiza -se o
Servi\O Social como area curricular, rompendo o modelo institufdo em 1939 com
um programa «Servi~·o Social e seu jit11cionamento» preenchido com conteudos
relativos a «organiza~Cio cotporotiva». Estes conteudos agora desvinculados da
area nuclear do curso, passarao a ser ministrados por cadeiras especificas ate a sua
elimina~;ao dos pianos de estudo no inicio dos anos 70.
Esta desvincula~;ao, ainda que sobretudo formal e indicativa da reorienta~;ao da
polftica educativa que a sanciona, constituir-se-a uma via de inflexao do Servi~;o
Social no sentido do refor~;o pelo saber(es) ou o inicio de um percurso mais permeavel a influencias originarias de uma matriz positivo-funcionalista, de contornos
pouco definidos mas que tenderilo a moldar a forma~;ao por uma racionalidade tecnico-instrumental em oposi~;ao as componentes de legitima~;ao politico-ideol6gica.
Por outro !ado, o distanciamento formal das orienta~;oes ideol6gico-doutrinarias
constituiu-se um contributo relcvante para a afirma~;ao de um certo espayo de autonomia cla institui~;ao acaclemica, nao s6 na organiza~;ao cla forma~;ao mas tambem na
regula~;ao cla profissao, pela capaciclacle que !he e atribufda de credenciamento para
o exercfcio profissional. A partir de 1956 as escolas clisp5em de competencia legal
para atribui~;ao do diploma de curso (deixa de estar depenclente cl a avalia~;ao pm· juri
nacional), regulamenta~;ao que ainda hoje regula e creclencia para o desempenho
profissional.
A inflexao da forma\ao para um modelo que designamos de «sociologico»,
associaclo a coloca~;ao do Servi~;o Social no enfrentamento dos problemas sociais
nos meios urbanos, atraves de um atendimento que se desejava mais «colecti\'O»
que individualizado, com o que se inicia clesloca~;ao do Servi~;o Social do campo das
ciencias mcclicas para o das ciencias sociais.
Confrontam-se duas concep~;oes na perspectiva~;ao cla forma~;ao dos assistentes
sociais. Uma prefiguranclo o Servi~;o Social como ac~;ao inclividualizada sobre a
famflia e suas necessiclades (a controlar con forme moclelo meclico) matizado por
uma concepyao assistencialista (a beneficencia prestacla a quem a merece ), apoiada
no «inqzu!rito social» como tccnica privilegiacla de interven~;ao. 0 inquerito sociol,

I 11 )

Portaria n. 15.972 1!956
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tal come apresentado por um dos seus defensores, visa «classijlcar a necessidade
como se class(fica a enfermidade» apoiando o «diagnostico social do caso individucll», a formular em tennos precisos, tais como: «insuficiencia de salcirio, desordem incorrigfvel, vfcios morais, etc.» 5). Ocupou um lugar privilegiado no quadro
da forma~ao dos assistentes sociais, exigido como trabalho final de curso ate aos
anos 50, e adoptado como modelo de interven~ao profissional nos designados servi~os de assistencia (46 ), onde sobretudo moldou a forma~ao dos auxiliares sociais
enquadrada pela Direc~ao Geral de Assistencia. Mais do que classificar a necessidade do «caso individual», selecciona-se e classifica-se o assistido segundo uma
concep~ao originaria e moldada pela profissao medica, mais especificamente pelos
segmentos que imputavam as deficientes condi~oes de higiene adesorganiza~ao e
comportamento moral da famflia (ou do caso individual) e que, de modo marcante
influenciaram a organiza~ao da forma~ao dos assistentes sociais nos anos 30.
Uma outra concep~ao parece ter perspectivado as altera~oes curriculares sancionadas legalmente em 1956. Alem duma assinalavel diminui~ao dos conteudos originarios das ciencias medicas e abandonado o designado «lnquerito Social» como
trabalho final de curso e substitufdo pela exigencia de realiza~ao de «ESTUDOS DE
CARACTER SOCIOLOGICO», a par da introdu~ao de alguns conteudos da area das
ciencias sociais e considera~ao de novos temas e/ou campos de estagio, relacionados com o estudo de problemas sociais ou outros aspectos da realidade social.
A realiza~ao dos designados «estudos socio/6gicos» era orientada pelo metodo
monografico de Le Play e caracterizava-se por uma pesquisa empiricista, que nao
se propunha fundamentar ou influenciar propostas de interven~ao ou de reforma,
incidindo sobre pequenas unidades territoriais ou de produ~ao e/ou sobre com problemas sociais especfficos, conforme nos e sugerido pelos temas das monografias
produzidas depois de 1956 (47 ).
Em escolas de tradi~ao cat6lica esta reorienta~ao da forma~ao seria ainda marcada pelo pensamento reformador europeu e Ciencia Social de Le Play, influencias
que nos anos 50 permeiam a ciencia social que se desenvolve em Portugal no quadro de um regime autoritario e conservador. Tratava-se sobretudo da orienta~ao para
!er a realidade social a luz do pensamento social cat6lico, uma «sociologia cristcl»
com preocupa~oes pragmaticas relacionadas com os problemas e reformas sociais,
a orientar pelos princfpios doutrinarios duma filosofia cat61ica.
Com estas altera~oes sao formalmente criadas possibilidades, eventualmente
pouco (ou tardiamente) exploradas pelas institui~oes academicas, de reorienta~ao

e

)
Ver: FIGUEIREDO, Albertino 1. P. ( 1958), <<0 Conceito de Servi~o Social», Rev. 0 MED ICO.
Porlo.
("') Ver regulamcnta~ao sabre os «Centros de inguerito assistencial>>, criados no ambito da Rcorganizayao da Assistencia cm 1945.
(~ ) Em arquivo nas bibliotecas dos lnstitutos de Lisboa e Porto.
(
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do Servi~o Social para o campo das ciencias sociais, ainda que apenas indiciado
pela inflexao do modelo medico-assistencialista para 0 que designamos de «modelo
sociol6gico» (48 ).
3.2. A CRIM;;Ao DA (TERCE/RA) ESCOLA NO PORTO

A diversidade de estrategias estatais e o quadro tensional em que se desenvolvem potenciaram a expressao e protagonismo de sectores «crfticos» da ortodoxia
salazarista, eventualmente associados ao sancionamento polftico das propostas de
valoriza~ao academica do Servi~o Social nos anos 50 e que terao apoiado a sua consolida~ao atraves da cria~ao da escola do Porto , remetendo a iniciativa ao entao
Bispo do Porto, o mais importante membro da hierarquia da Igreja que protagonizou a oposi~ao cat6lica ao salazarismo.
A cria~ao da escola do Porto e organiza~ao da forma~ao no norte institucionaliza-se num quadro conjuntural que procura compatibilizar prioridades que expressam as divergencias no seio do estado, a manuten~ao da ordem e integridade nacional e/ou a industtializa~ao e abertura ao mercado internacional, uma compatibiliza~ao
prec<1ria no quadro ideol6gico e institucional do Estado Novo. Nesta aspecto tenden\ a desenvolver-se em continuidade e como extensao da experiencia de Lisboa,
configurando-se como factor de afirma~ao e legitima~ao do Servi~o Social em Portugal e, simultaneamente de consolida~ao das altera~oes sancionadas em 1956.
Por outro !ado, e em conjuga~ao com aquele quadro, a sua emergencia surge
associada a tra~os conjunturais da sociedade local que tenderao a reflectir-se na
escola e na forma~ao definindo-lhe os contornos duma particular inser~ao regional,
nomeadamente:
- o pensamento social da Igreja do Porto, que protagoniza a oposi~ao de diferentes interpreta~oes sobre a interven~ao dos cat6licos na sociedade portuguesa, entre um papel mais interveniente e reflexivo e um papel subordinado
as orienta~oes sancionadas pelo poder politico-ideol6gico institufdo.
- a reac~ao de alguns sectorcs da sociedade local a uma acentuada perife
riza~ao s6cio-econ6mica da regiao e, simultaneamente como reac~ao as polfticas centralizadoras que crescentemente vinham acentuando essa periferiza~ao.

0 protagonismo do ISSS Lis boa na elabora~ao das propostas de valoriza~ao academica e, em particular, no confronto do conservadorismo das posi~oes da Camara

Ver planos de estudo de 1939 e de 1956. respectivamente D.L. n. 0 30.135/39 de 14 de Dez. de 1939
com rectifica~ao no D.G. de 10 de Fev·. de 1940 e Portaria 11. 0 15.972/56 de 18 de Set. de 1956.
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Corporativa e/ou mobiliza9ao de sectores do estado no sentido de obter o sancionamento legal dessas propostas, prolonga-se na influencia que exerce junto de personalidades da Igreja do Porto com vista a institucionaliza9ao da forma9ao no
Norte (49 ). Acresce que no Instituto de Serviyo Social do Porto (ISSSP) foi reproduzida a mesma soluyao organizativa da sua congenere de Lisboa, pese embora o
desfasamento temporal da sua institucionalizayao, atraves da cria9ao de identica
associa9ao particular, designada Associayao de Cultura e Servi9o Social do Porto
propondo-se estatutariamente <1ins educativos, culturais e sociais» para se constituir suporte juridfco-institucional da escola.
A iniciativa da institucionalizayao da formayao pela criayao do ISSSP (1956)
cabe ao Bispo do Porto, D. Ant6nio Ferreira Gomes 0), para ser levada a cabo por
um grupo de personalidades de relevo na vida social, econ6mica ou cultural da
cidade, professores universitarios (na sua maior parte), cat6licos certamente, com
ligay5es ao pod er institufdo (eventualmente ), masque sao «convidados a tftulo inchvidual» para integrar o designado «grupo promotor da cria9ao de uma Escola de
Servi9o Social» no norte. Ecomo «grupo de cidadaos do Porta», qualidade repetidamente afirmada com que parece pretender vincar uma certa autonomia relativamente aos orgaos de poder e uma inseryao local, que se propoe contribuir para o
«estudo e soht9iio dos nniltiplos problemas que a vida social implica». Assim justificam o pedido de legaliza9ao da Associayao de Cultura e Serviyo Social do Porto,
afinnando-se convictos de que tal realizayao «sera de grande projec9ao para o
desenvolvimento e progresso social no norte do pais» 1).
A constituiyao da Associayao e, mais particularmente a criayao do Instituto e
insistentemente associada aos «problemas econ6mico-sociais especfflcos do IWJ'te»,
daf que se considere indispensavel «que a regiiio nortenha o sinta coma coisa sua».
Ao mesmo tempo apela-se a sociedade nortenha para assegurar os recursos humanos e materiais necessarios ao seu funcionamento, seja atraves de contribuiyoes
financeiros ou prestayao gratuita de serviyos (preferencialmente serviyo docente).

e

e

(~ 9 )

Desta intluencia nos da conta correspondencia da entao directora do Instituto de Lisboa coma Assode Cultura e Servi~o Social do Porto. Consul tar arquivos do Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa (1956).
('") D. Ant6nio Ferreira Games, nomeaclo Bispo do Porto em 13 de Junho de 1952, foi personalidacle de
rclevo na vida local e nacional e ousou afrontar publicamente Sal azar. Em carta ao Presidente do Conselho ( 15
de Julho de 1958) formula criticas ao regime colocando quest6es sobre a liberdade de ac~ao da Igreja c dos cat6licos na vida civica e politica, bem coma na resolu~ao dos problemas da sociedade portuguesa. Exilado na
sequencia clesta posiyao s6 regress an\ a Portugal em 1970. no govern a de Marcelo Caetano.
(''J Requerimento ao Ministro da Educa9ao Nacional solicitando aprova~ao dos estatutos e autoriza9ao
de funcionamento da Associa~ao de Cultura e Servi~o Social, que sera favoravelmente despachado em 8 de
Setembro de 1956, Os estatutos sao aprovados e publicados no Diario do Governo, Ill Serie de 22 de Setembro
do mesmo ano.
cia~ao
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Procurando divulgar o inicio da actividade do Instituto de Servi~o Social do
Porto a Associa~ao refere-se asua cria~ao «Nesta epoca em que as preocupar;oes
sociais tanto dominam era realmente necessaria criar no norte do Pals, uma Escola
donde sa{ssem Trabalhadores Sociais que pudessem ser os grandes agentes de
orientar;Cio e renovar;Cio social».
A Associa~ao ao tomar as quest6es sociais como preocupa~ao central parece-nos colocar a interven~ao dos assistentes sociais no espa~o anteriormente delimitado na polemica Social versus Familiar, protagonizada pelo Instituto de Lisboa no
confronto corn as posi~6es da Camara Corporativa, reflectindo ja a reorienta~ao do
Servi~o Social para o terreno da polftica social. Todavia, alem de se posicionar pela
coloca~ao do Servi~o Social no enfrentamento dos problemas sociais, particulariza
os problemas econ6mico-sociais do norte para fundamentar a necessidade de uma
escola regional.
A diversidade regional remete-nos para uma estrutura econ6mica e social particular em conjuga~ao corn tra~os hist6ricos que concorrem para uma progressiva
periferiza~ao do Porto ao longo do sec. XIX. A participa~ao do Porto nas lutas liberais e polfticas centrais proteccionistas para a regiao de Lis boa (capital do imperio),
e consequentemente o atraso corn que a industrializa~ao chega ao norte serao alguns
dos factores dessa periferiza~ao. A partir de final do sec., uma estrutura parcelar da
propriedade rural e urn mercado facil de mao d' obra (considerada a tradi~ao da
regiao norte na produ~ao textil) terao atraido a implanta~ao da textil algodoeira e a
sua dissemina~ao pelo interior, contribuindo para a diversifica~ao qualitativa da
regiao no contexto nacional (' 2).
Uma diversidade regional associada a urn modelo de industrializa~ao difusa, ou
a articula~ao da actividade industrial corn a tradicional agricultura familiar como
garantia de urn complemento para os baixos salarios industriais e de sobrevivencia
das pequenas explora~6es agrfcolas que asseguravam urn certo equilfbrio do or~a
mento familiar, mas tambem fixavam as popula~6es as tradi~6es rurais. Simultaneamente, proporcionando criterios de acumula~ao protegida das press6es do trabalho nao impulsionou a «moderniza~ao econ6mica» que, eventualmente, poderia
travar o processo de periferiza~ao do norte, constituindo-se por is so factor (entre
outros) de estagna~ao e abandono da regiao, sobretudo a partir dos anos 50.
As particularidades regionais que vimos referindo seguramente garantiram a
preserva~ao dos tradicionais modos de vida, padr6es culturais e morais tfpicos da

2
(' ) Sobre as particularidade da regiao Porto-Braga cosultar: CASTRO, Armando ( !946), REVOLU(:AO
INDUSTRIAL EM PORTUGAL NO SEC XIX. Limiar, Porto; (1979) A ECONOMJA PORTUGUESA DO
SEC. XX, Ed. 70, Lisboa. Mais especificamente sobre o Porto, tambem do mesmo autor: «0 Porto Contemporaneo no Desenvolvimento e na Especializar;ao Regional das Industrias>> e «0 processo de Industrializayao do
Porto de finais do sec. XVIII ao sec. XX>> in INGENIUM, 1986.
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ordem social e ideol6gica que o Estado Novo dos anos 30 se propunha restaurar nos
sectores urbanizados (mais permeaveis a influencia e confronto de ideias e perspectivas). Prop6sitos que seriam prosseguidos pela estrategica «reforma da educa~ao» em que se inscreve o projecto de institucionaliza~ao do Servi~o Social ea propasta de cria~ao de escolas nos tres principais centros urbanos do pafs. Na norte dos
anos 30, consideradas as suas condi~oes socio-culturais, a pretendida re.forma de
mentalidades nao se colocava com a mesma premencia polftica podendo a cria~ao
da escola do Porto aguardar melhor oportunidade.
No piano socio-econ6mico os anos 50 sao marcados pelo designado «arranque»
para o crescimento «moderno» (industrial), com expressao no desenvolvimento e
concentra~ao industrial (sobretudo na regiao de Lisboa) e consequentemente na
amplia~ao das assimetrias regionais, agravadas pela desagrega~ao da sociedade tradicional e tipo de rela~oes e praticas que lhe estao associados. A este quadro conjuntural acresce no norte o declfnio da sua tradicional industria textil (altera~ao do
mercado colonial), estagna~ao agrfcola e abandono dos campos (em busca de
melhores condi~oes de vida) que refor~am o processo de periferiza~ao econ6mica e
social, como tambem a desagrega~ao das condi~oes socio-culturais que suportaram
os tradicionais padroes de vida e reprodu~ao social e preservaram a desejada estabilidade dos anos 30.
·
0 Porto concentrara, nos anos 50, as tensoes que se aprofundam numa sociedade
crescentemente polarizada entre uma sociedade «tradicional» em degrada~ao e uma
outra que busca condi~oes de «moderniza~ao», particularmente ampliadas a nfvel
local por tnl~os de acentuada periferiza~ao socio-econ6mica C3). As implica~oes
sociais e polfticas desta dupla polariza~ao nao poderia deixar indiferentes os sectares cat6licos, de uma Igreja preocupada com as limita~oes impostas asua interven~ao social e polftica, e tambem (certamente) interpelada pela crescente degrada~ao
das condi~oes de vida e de trabalho na sua regiao. Assim sera justificada pelo
«grupo promotor» a cria~ao de uma associa~ao que se propoe contribuir para a
melhoria da vida social, atraves da difusao de uma.filoso.fia cat6lica actualizada que
informe o estudo e solu~ao das questoes associadas aos «problemas s6cio-econ6micos da sociedade nortenha» e qualifica~ao dos trabalhadores sociais considerados «adequados».
Reflectindo preocupa~oes conjunturais da sociedade nortenha, a cria~ao do Instituto de Servi~o Social do Porto surge como expressao do pensamento social cat6-

51
( )
Segundo Sedas Nunes ao dualismo <<expansao industrial!estagna~ao agrfcola», que caracteriza a
sociedade portuguesa no final da decada de 50. acresce um outro mais radicaL associado as profundas desigualdades espaciais. 0 Porto, que aparece no referido estudo como a segunda mais privilegiada posi~ao,
situava-se aquem de Lisboa em: 4 pontos percentuais em termos de populayao e 14 pontos percentuais em termos do produto inten10 bruto que lhe e imputavel. Ver: NUNES, A. Sedas (1964) «Portugal, Sociedade Dualista em Evoluyao>>, ANALISE SOCIAL N. 0 7/8, 1964.
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lico da Igreja que atraves do seu Bispo (5 4) colocaria a interven9ao dos cat6licos:
a) na correc9ao das desigualdades sociais, «os males resultantes da excessiva
acumula9c1o da riqueza privada», como unica garantia de estabilidade sem imobilismo; b) ou na constru9ao de uma «hist6ria de jitturo» atraves de reformas sociais
perspectivadas pela ideia de bem comum e princfpios dum humanismo cristao. Os
mesmos princfpios filos6ficos orientariam os «cat6licos progressistas» na defesa do
direito dos cidadaos a condi9oes sociais de existencia, alem dos direitos civis e polfticos, e nas suas propostas de interven9ao na sociedade portuguesa.
Aluz desta orienta9ao o Instituto propoe-se (1956): formar pessoal tecnico
qualij!cado, desenvolver estudos sociol6gicos corrw base para uma conveniente
actua9cio social, difundir os princfpios e metodos do Servi90 Social e, oportunamente, promover a cria9cio de centros sociais (sobretudo coma campo de estagio
para as alunas). Atribuiu-se genericamente ao Instituto finalidades identicas as de
qualquer escola de nfvel universitario (ensino, investiga9ao e servi9os a comunidade), mas subordinadas a princfpios filos6fico-doutrinarios que lhe definem a
intencionalidade e enformam os conteudos programaticos. Esta orienta9ao, sera
assegurada pela Associa9ao de Cultura e Servi9o Social, atraves de representante da
diocese (corn direito de veto) e das determina9oes estatutarias que lhe atribuem
competencia para «pmmover a constitui~·c7o dos orgc7os de Direc~·c7o e Administra9c7o do Instituto de Servi9o Social» e integra9ao da directora da escola nos seus
orgaos directivos 5) e ainda, pelo recrutamento dos professores por convite pessoal
do Bispo do Porto.
As actividades do Instituto de Servi9o Social do Porto iniciam-se em Novembro
de 1956 mas a forma9ao s6 seria formalmente sancionada em 1960 (ap6s exflio de
D. Ant6nio), atraves de alvara autorizando o <ifuncionamento do Curso de Servi9o
Social» em regime de «pianos e programas pn5prios» 6). Os programas de curso
seguem basicamente o piano de estudo aprovado em 1956 (Portaria n. 0 15972) apenas colocando uma maior enfase na dimensao sociol6gica da forma9ao, em correspondencia ao prop6sito regulamentar que atribufa a escola um espa9o (corn alguma
ambiguidade) de interven9ao directa e reflexao dos problemas na sociedade portuguesa (como base da interven9ao social), como tambem na organiza9ao e planeamento de servi9os sociais.

e

e

(''J D. Ant6nio Bispo do Porto, Mar~o de 1958. prefacio do livro de A. Sedas Nunes, PR!NC!PIOS DE
DOUTRINA SOCIAL.
5
( ) Estatutos da Associa~ao de Cultura e Servi9o Social do Porto, aprovados por despacho ministerial de
8 de Setembro de 1956 e publicados no Diario do Governo n. 0 225, Ill Serie de 22 de Set. de 1956.
6
( )
Alvara n. 0 1.594 de 8 de Fevereiro de 1960, passado a Associa9ao de Cultura e Servi\O Social do
Porto autorizando especificamente o funcionamento do curso de Servi~;o Social (nao e feita qualqucr referencia
i1 Educa~;ao Familiar. forma~;ao que cleixaria de ser ministrada a partir de 1960).
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Esta ambiguidade relativamente ao espa~o de interven~ao seria clarificada,
depois de remetida a Igreja do Porto para o terreno da ac~ao social com o exflio da
voz crftica do seu Bispo, por regulamenta~ao que remete o Servi~o Social para o terreno mais restrito da acqao directa e estudo dos problemas da popula~·ao. 0 Instituto de Servi~o Social define-se entao com um «organismo privado» que se propoe contribuir para o bem-estar social da comunidade portuguesa, atraves de wna
tr~J!ice actividade: formaqao de prqfissionais de Serviqo Social, estudo de j)i'Oblemas sociais da populaqao e actuaqao social directa em centros sociais ou outros
micleos de aq·ao (5 7).
Afirma-se entao (pela primeira vez) o estatuto profissional do Servi~o Social
restringindo o seu espa~o de interven~ao ao terreno do estudo e actua~ao directa
face a problemas sociais e/ou no ambito de servi~os de ac~ao social, um espa~o
subalternizado (intelectual e socialmente) relativamente a reflexao e investiga~ao
sobre a realidade social e/ou do planeamento e concep~ao de servi~os sociais.
Esta clarifica~ao desvalorizada do estatuto profissional do Servi~o Social
parece ter sido legitimada pelas instancias de poder (polftico, econ6mico e cultural)
a avaliar pelos desenvolvimentos subsequentes, sobretudo a des-legitima~ao polftica das escolas privadas C8) na decada seguinte, eventualmente remetendo o Servi~o Social para uma legitima~ao social pela sociedade civil que o Instituto do Porto
expressa por um compromisso com e «hem estar social da comunidade».

4. AS QUESTOES DO «COLONIALISMO» e «MODERNIZM,;AO»
NA (DES)LEGITIMA\=AO POLITICA DAS ESCOLAS (privadas)
DE SERVI\=0 SOCIAL
0 quadro legal institufdo em 1956 manter-se-a em vigor ate 1974, ainda que
ultrapassado pela dinamica interna das escolas que entretanto nao conseguiram
obter o sancionamento polftico para as altera~oes curriculares propostas ao ministerio de tutela, devolvidas por «jundamentaqao insuficiente» C9) mas, apesar disso

el
7

Regulamento Escolar do lnstituto de Servi9o Social do Porto, datado de Setembro de 1960. que vigorou a partir do ano lectivo 1960/61 sem que tenha obtido aprova9ao oficial, diferentementc do primeiro regulamento aprovado em 7 de Nov. de 1957 por despacho do Inspector Superior do Ministcrio da Educaqao Nacional.
5
(' ) Esignificativo que depois de 1956 o curso de Servic;o Social dos tres Institutos nao tenha sido mais
objecto de regulamentac;ao legal ate 1976 (atravcs de diploma que seria suspenso meses dcpois).
5
( '') 0 Instituto de Servic;o Social de Lis boa solicita em 28 de Fev. de 1961 a aprovac;ao de tun novo piano
de estudos. solitac;ao que sera devolvida por despacho ministerial de 14 de Abril de 1961, sob a justificac;ao de
«fundamentac;ao insuficiente>>. A proposta sera reformulada e explicitada a sua fundamentac;ao para ser apresentada ( 1962) ao Ministerio cla Educar,:ao Nacional e, de novo nao sancionada. aincla que ten ha si do subs-
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adoptadas (na generalidade) para o programa da formar;ao academica de assistentes
sociais para as col6nias.
0 periodo iniciado com o eclodir das guerras coloniais, caracteriza-se pelo
endurecimento e isolamento politico do regime, agravamento das tensoes sociais e
crescente fraccionamnto da burguesia no seio do estado. Manifestam-se tensoes
crescentes, entre: a) uma burguesia tradicional que detem a hegemonia ideol6gica
no aparelho estatal, clamando pela integridade da nar;ao colonial e protecr;ao contra
a concorrencia; b) em oposir;ao o pod er econ6mico duma burguesia industrial e
financeira, que compete pelo controle do estado, reclamando protecr;ao para investir na modernizar;ao industrial.
A ideologia nacionalista ganha novo vigore a questao do colonialismo torna-se
central para o regime que reforr;a o autoritarismo governamental e controle repressivo-burocnltico da sociedade. A regular;ao pela organizar;ao corporativa e secundarizada e as <<preocupariies sociais» comer;am a ganhar expressao no discurso
politico, sobretudo corn o esgotamento do modelo de desenvolvimento a medida
que se aprofunda a crise final do Estado Novo.
As tensoes entre o poder ideol6gico e o poder econ6mico, corn propostas diversas para as questoes que conjunturalmente eram colocadas ao Estado Novo, expressam-se por estrategias divergentes mas que globalmente concorrem para o adiamento das anunciadas «preocupac6es sociais», subordinando-as as respectivas
prioridades politicas, legitimar;ao ideol6gica do «colonialismo» ou a «moderniza~'clo» econ6mica. Esta dupla secundarizar;ao das questoes sociais reflectir-se-a na
des-ligitimar;ao politica das escolas privadas, que recentemente desvinculavam (no
piano formal e na pnltica) a formar;ao dos assistentes sociais do conservadorismo
tradicional e reorientavam a intervenr;ao para o terreno da politica social. Edesvalorizado o eventual contributo do Servir;o Social para uma e outra das prioridades
polfticas, os problemas sociais nao sao inclufdos nas respectivas agendas e, simultaneamente, cada uma delas tendera a encarar o relativo espar;o de autonomia das
escolas privadas de orientar;ao cat6lica, sobretudo potenciado pelo Instituto de Lisboa, como factor de desconfianr;a politico-ideologica.
A centralidade da questao do colonialismo no piano politico-ideol6gico, a partir do inicio da decada de 60 revela-se factor de des-legitimar;ao dos Institutos Superiores de Servir;o Social e da formar;ao que ministram. Inicialmente, no ambito do
Ministerio da Educar;ao Nacional, atraves da decisao ministerial de nao aprovar as
alterar;oes curriculares que lhe sao submetidas por Lis boa (1961 ), mesmo depois de
reformulada a proposta com explicitar;ao dos seus fundamentos e apoio expresso
das tres escolas (1962). Atraves do ministerio de tutela a formar;ao dos assistentes

crita pelas tres escolas, cam posterior reafirmac;ao da co-responsabilidade de Coimbra c Porto na sua clabora<;ao. formalmente expressa em resposta a solicitac;ao que !he fora dirigida pelo M.E.N.
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sociais e desse modo remetida para 0 privatismo de escolas privadas, isto e, nao
estatais e sem o sancionamento publico da organiza~ao academica e programas dos
cursos que ministram.
Num segundo tnomento, atraves do Ministerio do Ultramar e legalmente viabilizada uma proposta, veiculada por sectores tradicionais da categoria profissional,
de institucionaliza~ao da forma~ao de assistentes sociais no «ultramar», pela cria~ao dos designados Institutos de Educa~ao e Servi~o Social no quadro do ensino
oficial (ou particular) das entao «provfncias ultramarinas». Certamente nao por
acaso, com condi~oes de acesso e programas identicos aos das escolas do continente (60 ), que entretanto nao conseguiam fazer aprovar por <ifundamenta~ao insuficiente» os planos curriculares que submetem ao Ministerio da Educa~ao Nacional.
Finalmente (1964) sera criado um novo curso de Servi~o Social no quadro do
ensino publico, Instituto Ciencias Sociais e Polftica Ultramarina (ICSPU), por despacho do Ministro da Educa~ao Nacional de 27 de Abril de 1964, para a qualifica~ao de assistentes sociais com uma <iforma~ao permeada pelas questoes ultramarinas», conforme expressao legal. Este curso seria posteriormente (1967) prolongado
pelo designado «Curso Complementar de Servi~o Social» (dois anos ap6s o curso
de servi~o social, obtido em qualquer das escolas existentes) conferente do grau de
licenciatura. Tambem criado por despacho ministerial que aprova o plano de estudos e enfatiza a orienta~ao a dar as disciplinas « .. .relevo especial aos a.spectos que
interessam ao ultramar portugues» (61 ). Estes cursos seriam extintos em Abril de
1974.
A moderniza~ao economica como estrategia que remete as questoes sociais
para os futuros sucessos do desenvolvimento e racionaliza~ao da produ~ao industrial, tal como e perspectivada pelos sectores do estado que a definem como prioridade polftica, constituiu-se tambem factor de desvaloriza~ao socio-cultural do Servi~o Social, no plano academico e profissional.
0 poder econ6mico com expressao no seio do estado, atrafdo pelos sucessos das
economias do ocidente (62 ) mas interessado em preservar as condi~oes de acumula~ao protegida das pressoes do trabalho (que o modelo corporativo-autoritario garantia), subordinara as suas «preocupa~oes sociais» as vantagens de uma «moderniza~ao econ6mica» se m integra~ao das reivindica~oes dos trabalhadores (desmobilizadas

6

n) D.L. n. 0 44.159 /1962 do Ministerio do Ultramar que regula a organizal(ao dos Institutos de Educal(ao e Servi~o Social no quadro de ensino oficial (ou particular) das provfncias ultramarinas e criayao do curso
de Servi9o Social.
61
( )
Diario do Governo n. 0 1331, lii Serie de 8 de Julho de 1967.
C'') Na epoca, na generalidade dos pafses industrializados do ocidente, os Estados de Bem-Estar atraves
das polfticas Keynesianas negociadas num quadro social demoCI·ata haviam realizados nfveis de vida e protecyao social garantidos politicamente como dircitos extensivos a toda a populayao.
(
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pelo controle repressivo-burocnitico da sociedade). Assim o compromisso politico
que sustentava os estados de bem-estar em contexto europeu sera, no nosso caso,
reduzido a uma estrategia de valorizayao dos recursos humanos para o prioritario
desenvolvimento industrial. Sem um compromisso publico com nfveis minimos de
rendimento e protecyao social, o projecto socio-politico de «modernizayao» vem a
revelar-se factor de desregulayao econ6mica (revelada, entre outros factores, pelos
altfssimos nfveis e caracterfsticas da emigrayao e crescentes dificuldades de mao
d' obra) e de esgotamento do proprio modelo, sobretudo a partir de mead os da decada.
Nesta perspectiva modernizadora a realizayao do bem estar social, apesar das
reformas que foram introduzidas, continuara moldada pelo conservadorismo ideo16gico, atribufda aresponsabilidade individual dos interessados ou aprovisao social
de formato corporativista e assistencialista. Mantem-se o regime de previdencia
para a populayao trabalhadora, assegurada pelas comparticipay5es dos interessados
e subordinada aorganizayao corporativa e, para a populayao sem recursos e/ou nao
inclufda no mercado de trabalho, a acyao supletiva do estado e o assistencialismo
das iniciativas privadas.
No quadro ideol6gico e institucional do Estado Novo este projecto de «modernizayaO» da sociedade pela industrializayao apresentava-se, no plano ideo-cultural
como uma estrategia de oposi9ao a ortodoxia salazarista, veiculada pelos sectores
mais tradicionais do estado e do catolicismo social. Desse modo, concepy5es e projectos originarios de tradiy5es culturais diversas, irao convergir para a sua legitimayao como estrategia socio-politica da designada «sociedade moderna» e como
projecto socio-cultural de oposiyao ao regime, no quadro conjuntural da decada
de 60.
A ideia de modernizayao, afirmada pela sua instrumentalidade para as prioridades do poder econ6mico e originalmente tributaria duma concepyao cientifico-social de raiz positivo-funcionalista, suscitou uma clara adesao de sectores socio-culturais vinculados as ideias duma ciencia social cat6lica e das suas propostas de
intervenyao na sociedade portuguesa. Sectores e protagonistas do pensamento
social cat6lico, particularmente os de orientayao humanista crista, nao s6 aderem as
ideias de modernizayao econ6mica como integram a racionalidade moderna nas
suas estrategias de oposiyao a doutrina social de orientayao integrista (e ao salazarismo), e envolvimento em movimentos sociais e politicos pela liberdade de intervenyao cfvica dos portugueses (63 ).

61

)
Veja-se a este prop6sito, NUNES, A. Seclas ( 1964 ). «Portugal, uma Sociedade Dualista em EvoluAnalise Social 11. 0 7/8, sobre a polarizac;ao traclicional/moclerno cla socieclacle portuguesa. clepois deter
publicado (1958) PRINCfPIOS DE DOUTRINA SOCIAL (com prefacio de D. Ant6nio, Bispo do Porto).
Morais, Lisboa.
(

yaO>>,
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0 Servi<;o Social portugues, na origem e percurso enformado pelo pensamento
social cat6lico foi, nos anos 50, polarizado pelas suas divisoes entre um catolicismo
integrista e um humanismo cristao e respectivos projectos socio-culturais, interpreta96es diversas dum mesmo quadro filos6fico-doutrim!rio de origem. Amedida que
se distancia das orienta96es do conservadorismo integrista (expressa nas altera96es
de 1956) sera crescentemente permeado por influencias da matriz positivo-funcionalista que procurara integrar (com tensoes varias) dentro dos limites doutrinarios
de uma filosofia cat6lica (64 ), conforme o desenvolvimento dos programas da forma9ao dos assistentes sociais parece revelar.
Esta articula9ao do quadro filos6fico-doutrinario de origem com elementos e
concep96es originarias da matriz positivo-funcionalista, tradi96es culturais que historicamente se desenvolvem em oposi9ao mas convergentes para a legitima9ao dum
mesmo projecto socio-politico, tornara o Servi9o Social tambem permeavel as tensoes e eventual oposi9ao das propostas socio-culturais que !he sao especfficas. No
inicio da decada, a oposi9ao de propostas ideo-culturais, com expressao no seio do
estado, tera concorrido para a deslegitima9ao politico-ideol6gica das escolas privadas e institucionaliza9ao de identica forma9ao no quadro de ensino publico. Proximo do final da decada, a concorrencia de propostas para o Servi9o Social ganhara
estatuto de debate publico e sera protagonizada por uma sociologia que busca legitima9ao politico-ideol6gica como «pratica cientffica» e «forma9ao academica».
Ao procurar institucionalizar-se como ciencia das sociedades industrializadas, a
sociologia afirma-se com «unica» resposta (cientificamente valida) para as questoes
associadas aos processos de industrializa9ao (concentra9ao urbana e cri se do mundo
rural, aprofundamento das desigualdades sociais e espaciais), uma resposta racionalizada e instrumental ao tradicional des-comprometimento dos poderes publicos
com o enfrentamento dos problemas sociais dos exclufdos dos beneffcios da
«moderniza9ao» econ6mica. A validade cientffica e garantida pela neutralidade do
conhecimento que produz sobre a sociedade portuguesa (65 ), um conhecimento que,
de acordo coma matriz positivo-funcionalista que o enforma, tendera a naturalizar
as desigualdades sociais para se legitimar face aos poderes institufdos.
A superioridade da Sociologia afirma-se pela disti1wao conceptual entre problema sociologico «( ... ) problema de conhecimento cient(fico que se suscita e
resolve no ambito da sociologia (... )» e problema social cuja essencia «estci na

6
( ')
Ao nfvcl da formayao essa compatibiliza~ao parece fazer-se por uma organiza~ao curricular que mantendo a componente filos6fico-doutrinaria integrani crescentemente. ao longo da decada de 60, conteudos cientfficos e tecnicos da area das ciencias sociais de raiz positivista a par do ensino dos metodos de Servi~o Social
(expressao da mesma matriz te6rico-cultural).
65
( )
Produ~ao cientffica divulgada atraves da revista ANALISE SOCIAL. editada pelo «Gabinete de
Investiga96es Sociais>>, criado em 1962 no Instituto Superior de Ciencias Econ6micas e Financeiras. onde naturalmente pontua a forma9ao econ6mica.
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propria insatisfa~ao experimentada ante este ou aquele aspecto da realidade social
( ... )» para se concluir que «( ... ) os problemas sociologicos se resolvem pela pesquisa, os problemas sociais nao podem evidentemente resolver-se senao pela
ac~ao» (66 ). Tratava-se de desfazer as «amdlgamas conceituais conhecimento-ac~clo» considerando que « na ciencia (sociologica ou outra) o que estd em causa
sao problemas de conhecimento, enquanto que no Servi~o Social, conw noutras formas de interven~clo na sociedade o que estd em causa sclo problemas de ac~ao (... )
a acyao social, a pnitica social sob re a sociedade (... ) refere-se necessariamente a
valores sociais, doutrinas, ideologias, is to e: nao dispensa wna axiologia (... ) r~fe
rida cl propria sociedade» (67 ).
Ao situar os «valores sociais » como fronteira entre os problemas do conhecimento e os problemas de acyao, ajuiza-se sobre a superioridade do conhecimento e
menoridade intelectual (e social) dos problemas de que se ocupa o Serviyo Social.
Dessa forma, no quadro duma matriz positivo-funcionalista, legitima-se cientificamente a subalternidade do «Social» face as priorit<irias exigencias do «Econ6mico», comprometendo-se organicamente corn urn desenvolvimento pelo crescimento econ6mico sem reflectir as suas contradiy6es na sociedade portuguesa dos
anos 60.
Estes debates insistindo na afinnayao duma divisao qualitativa (e hierarquizada)
Serviyo Social (ac~ao) e Sociologia (conhecimento) ten\ sido, certamente relevante
para a legitimayao polftico-ideol6gica da sociologia mas seguramente factor de desvalorizayao do serviyo social no quadro duma estrategia polftica que reduz as questoes sociais a qualificayao de recursos necessarios a modernizayao enon6mica. Este
casamento de conveniencia da sociologia corn o poder econ6mico valida a subordinayao do Serviyo Social (ou outras formas de intervenyao social) ao estatuto de
cientificidade da ciencia social que entao se desenvolvia em Portugal, corn implicay6es na formayao academica dos assistentes sociais.
Os Institutos de Serviyo Social enquanto escolas privadas vem reforyado o processo de des-legitimayao polftica dos seus programas de formayao de assistentes
sociais. No inicio da decada associado a centralidade da questao colonial para o
poder ideol6gico no seio do estado novo, manifestar-se-a no final da decada por
dificuldades crescentes em se afirmar junto das instancias de poder (social, econ6mico, polftico e cultural). A par da agudizayao clas clificulclacles financeiras, relevantes para o recrutamento de professores mas tambem para o desenvolvimento

6
(" )
Ver: SIL VA. Maria cla Conceidio Tavares ( 1967), «Retlexao Sobre o Conceito de Prob1cma Social»,
ANALISE SOCIAL N. 0 17. Vol. V. 1967.
67
( )
Ver: ALMEIDA. J. C. Ferreira ( 1968). «Situa\iiO e Problemas do Ensino de Ciencias Sociais em Portugal», ANALISE SOCIAL N. 0 22-23-24. Vol. VI. 1968.
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doutras actividades academicas alem do ensino (68 ), refira-se a nao viabilizac;ao do
projecto de integrac;ao de ISSS Lisboa na Universidade Cat6lica.
A convergencia daquelas estrategias no Servic;o Social, ainda que relevante para
a desvalorizac;ao dos Institutos no sector estatal, parece ter remetido as escolas para
o reforc;o da formac;ao pelos saber( es) tecnicos e/ou cientificos, particularmente
depois de obtido o reconhecimento do «nfvel superior» ( mais alto grau no quadro
do ensino pri vado) do curso de servic;o social e extinc;ao da educac;ao familiar no
inicio da decada. Simultaneamente, a par da melhoria da qualificac;ao profissional
dos assistentes sociais, parece ter sido privilegiado pelo Institutos o seu envolvimento a nivellocal, atraves de projectos de intervenc;ao social e/ou de provisao de
servic;os (69 ), com o que claramente reforc;am a legitimac;ao social da escola e da
profissao.
Os desenvolvimentos curriculares ao longo da decada de 60 (ainda que nunca
sancionados legalmente) revelam uma evoluc;ao de formac;ao do campo das ciencias
medicas para as ciencias sociais de tradic;ao sociol6gica, num quadro enformado
pela matriz filosofico-doutrim1ria originaria do pensamento social cat6lico. Esta
articulac;ao expressa~se pela relevancia das disciplinas de natureza filosofico-doutrinaria, que se mantem a par duma crescente integrac;ao de conteudos e/ou procedimentos enformados pela matriz positivo-funcionalista, nomeadamente o cnsino
dos metodos de servic;o social.
No final da decada tornar-se-a problematica aquela articulac;ao, conforme revela
uma substancial reduc;ao ou eliminac;ao (caso do Porta) das disciplinas medicas com
o correspondente alargamento da area das disciplinas de tradic;ao sociol6gica. S6
com as alterayoes introduzidas na viragem da decada se iniciara a inflexao das
escolas para a Iaiciza~ao da formac;ao, com expressao numa clara diminuic;ao da
componente filosofico-doutrinario e abandono dos ensino dos metodos de Scrvic;o
Social, a par da integrac;ao de outras abordagens (a abordagem marxista que penetra a formac;ao atraves da disciplina «introduc;ao as ciencias sociais»).
Esta abertura a abordagens que nao as de tradicional intluencia na formac;ao dos
assistentes sociais podera vir a enformar (potencialmente) os debates que no futuro
sejam suscitados por outras propostas (tradicionais ou novas) que procurem moldar
o Servic;o Social pela sua (exclusiva) funcionalidade a projectos socio-politicos nao
demoCI·aticos.

8
(" )
Refira-sc, a este prop6sito, a impossibilidade de ter sido viabilizado tnn projccto de cria~;ao de tnn
Centra de Estudos Sociais no Instituto Superior de Servi~o Social do Porta, por lidta de recursos humanos c
financeiros con forme da conta o relat6rio de actividades do ISSSP ( 1966), ao qual esteve ligado o Professor
Aderito Sedas NUNES, entre outras personalidades cat6licas. Tambem em 1966 sera (pela primeira vez no caso
da escola do Porto) pedido apoio financeiro ao Ministcrio da Educa9ao Nacional.
69
( )
Refira-se o caso do ISSSP, pclo seu envolvimento na Obra Diocesana de Promo\;ilo Social (trabalho
comunitario e cria~ao de equipamentos sociais) e no Centro Social do BatTedo. dentre as mais significativas.
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Em jeito de conclusao dirfamos que a amilise desenvolvida procurou reflectir a
forma9ao dos assistentes sociais no quadro das contradi96es do estado, atraves dum
percurso iniciado corn a designada «Constru9ao do Estado-Novo» de Salazar, que
se prolonga pela «Diversifica9ao do Regime» no p6s-guerra e manifesta9ao crescente das tensoes no seio do estado nos anos 50 ate ao esgotamento do modelo corporativo-autoritario na crise que se aprofunda nos anos 60.
As contradi96es do modelo de regula9ao (corporativa-autoritaria) do Estado-Novo eo caracter tensional da sua reorienta9ao conjuntural expressam-se no caracter concorrencial e ambivalente do processo de atribui9ao de identidade ao Servi9o
Social. Simultaneamente, a ambivalencia do espa9o de interven9ao e estatuto academico da forma9ao criou alguns espa9os de afirma9ao de autonomia da institui9ao
academica na determina9ao da traject6ria do Servi9o Social na sociedade portuguesa.
Nos anos 30 o monolitismo ideol6gico-doutrinario que institucionaliza a forma9ao e viabiliza o seu enquadramento legal pelo sistema educativo nacional tera
potenciado as escolas a desvaloriza9ao posterior de outras propostas para o Servi9o
Social, nomeadamente as propostas que reactualizam o conservadorismo corporativista e medico-assistencialista, veiculadas por outros sectores estatais no p6s guerra.
0 confronto de outras forma96es no interior das escolas e diversifica9ao do pensamento cat6lico concorrem para a clarifica9ao do espa9o de interven9ao profissional, viabilizada pelas altera96es sancionadas em 1956 corn o distanciamento formal
do conservadorismo ideol6gico, reorienta9ao do Servi9o Social para o terreno da
polftica social e cria9ao da escola do Porto.
Finalmente o embate corn estrategias socio-culturais que concorrem para a desligitima9ao polltica das escolas privadas, potenciaram o reforw da forma9ao pelos
saberes tecnicos e/ou cientfficos, desloca9ao do Servi9o Social para o campo das
ciencias sociais e compromisso corn interven96es e projectos locais.
Momentos igualmente importantes e que globalmente fizeram esta hist6ria, uma
hist6ria feita de encruzilhadas e caminhos varios que as escolas e os assistentes
sociais foram construindo e continuarao a construir, qualquer que seja o sentido dos
desenvolvimentos futuros.
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