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INTRODU(:AO
A tentativa de resgatar a hist6ria do Servi<;o Social Portugues (S.S.P.) pode parecer
urn exercfcio inutil, desprovido de qualquer interesse .. . A sua estrei ta liga<;iio corn o Estado Novo durante os seus primeiros passos como profissao resulta aparentemente num
facto adquirido, esgotado nos discursos formulados nos processos hist6ricos que lhe sucederam, especialmente ap6s a queda da ditadura, em 1974.
Por contraste, podemos afirmar que a unica sfntese escrita do percurso hist6rico do
S.S.P. data da decada de cinquenta e tern por autori a um dos pioneiros da implanta<;ao da
profissao em Portugal, o medico higienista, Dr. Fernando da Silva Correia (1), constituindo durante largo tempo urn discurso-referencial coeso para a profissiio e um a fatia privilegiada da visao de m undo do servi<;o social tradicional, a sua identidade hist6rica. Com
algumas ressalvas, diremos que o S.S.P. nao tem criado as possibilidades de construir urn
discurso hist6rico alternativo, ficando-se por lances que fogem timidamente as pistas lan<;adas pelo primeiro.
Considero que o processo iniciado em fins da decada de sessenta no interior do S.S.P. ,
como reflexo da reconceptualiza<;iio na America Latina e por exigenci a da realidade portuguesa, esta longe deter chegado ao seu fim. Mais: penso que o momento do Mestrado
tera constitufdo uma das pausas necessarias para relan<;ar diferentes quest6es que, dada
a urgencia dos aco ntecimentos posteriores ao 25 de Abril de 1974, terao ficado adiados,
tal e 0 caso da crftica hist6rica da nqssa pratica profissional.
Chamo deliberadamente a aten<;ao para esta esfera do conhecimento, porquanto a considero uma componente essencial para o S.S.P. ganhar asas pr6prias e construir a sua identidade discursiva dado que a conjuntura dos pr6ximos anos assim o exige, na medida em
que as polfticas sociais futuras apontam no sentido de urn alargamento do espa<;o geopolftico.
Por outro !ado, vem sendo tradicional que a hist6ria da nossa profissao seja feita por
medicos, soci6logos, historiadores ou fil6sofos, ficamlo os assistentes sociais como actores passivos da reconstru<;iio do seu proprio passado. Daf que este artigo pretende ser tambem
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urn convite para participar nesta area da pesquisa, na medida que nao concordo corn leituras monolfticas. Par is to nao considero inoportuno reiterar que o trabalho proposto deve ser entendido coma urn contributo para uma das possfveis leituras da hist6ria do S.S.P.,
em especial do perfodo a que me reportarei : «Resposta poss{vel» diria Goldmann (2) .
EMERGENCIA E INSTITUCIONALIZA<;AO DO S.S.P.
0 presente trabalho pretende abordar a gene see emergencia do Serviro Social Portugues, privilegiando a fundac;ao da primeira escola da profissao em Portugal, o Jnstituto
de Serviro Social de Lisboa, em 1935.
Pelos elementos que ate agora disponho, posso deduzir que o objecto deste trabalho
sera delimitado temporalmente, a partir do interior do pr6prio, ate ao Fim da Primeira
Gestiio Pedag6gica (/944) dada a intluencia directa do Servic;o Social Frances, e desde
a sua esfera externa, pela contextualizac;ao politico-social no qual decorre esta emergencia institucional, ou seja, pelo fim do perfodo conceptualizado par Braga da Cruz coma
a Construriio do Estado Novo (19331/945), dentro das fases do Salazarismo (3).
Circunscrever ou restringir a emergencia -ou aparecimento do S.S.P. ao acto unico da
criac;ao do lnstituto de Servic;o Social de Lis boa e do Porto, e da Escola Normal de Cairnbra, seria, como alerta Manrique Castro, apenas revelar <<momentos especfficos de urn
processo de maturac;ao que atinge urn panto qualitativamente novo quando a profissao comec;a a se colocar sua propria reproduc;ao de modo mais sistematicO>> (4 ). Assim, a emergencia sera considerada como urn processo mais complexo, corn componentes varias, cujos
antecedentes podemos reunir em dais blocos separados historicamente pela conjuntura da
Construriio do Estado Novo ou de forma fntima, pelo I Congresso da Uniiio Nacional,
em 1934, ao qual desginaremos par Convergencia polftica. Entao, chamaremos ao primeiro bloco coma Convergencia Laica, e ao segundo Emergencia Institucional do S.S.P.
Desta forma, apresentaremos ordenada a factualidade imediata de cada urn deles da
seguinte forma:
1 - CONVERGENCIA LAICA
a. - 0 surgimento de urn conjunto de medidas de caracter populista assistencial, paralelo areorganizac;ao da repressao, durante a ditadura militar de Sid6nio Pais (1917-1918),
nomeadamente as Sopas Econ6micas 5 de Dezembro, infcio da construc;ao de bairros operarios em Lisboa e Porta, subscric;oes publicas de caridade, criac;ao de algum equipamento
social e concessao de empnSstimos sociais (tipo subsfdios sociais reembolsaveis) e outras (5 ). Decorre, entroncando neste enquadramento, urn surto filantr6pico, de novo tipo, onde surgem as damas da aristocracia coma mediadoras, ora da polftica populista de
urn ditador carismatico junta das classes trabalhadoras (6), ora coma «auxiliares>> ou
«Operarias» C) na gestao das novas obras sociais de caracter caritativo e filantr6pico.
Trata-se de retomar as experiencias dos outros pafses europeus no campo da assistencia
e resgatar o lugar hist6rico-natural da aristocraciajunto do miserabilismo dos desvalidos
na conjuntura monopolista da industrializac;ao.
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A preocupa<;iio da aristocracia pelos problemas dos trabalhadores nao era facto inedito
na sociedade portuguesa; basta lembrarmo-nos das iniciativas da Duquesa de Palmela sobre
a Funda<;iio das Cozinhas Econ6micas a partir de 1893 que envolveu urn movimento de
bastante envergadura implantando-se em varios bairros de Lisboa (Prazeres, Anjos, Alcantara, Xabregas, etc.) e, que de acordo corn as testemunhas da epoca, «a caridade particular, individual niio bastavaja! (porque) As necessidades impunham piano, organizariio, previsiio e sistema. Nao interessava apenas fazer a vontade ao cora<;ao, mas empreender
uma defesa ordenada contra o mal -estar que se notava na vida de mu ita gente . .. >> ( 8). As
obras da Duquesa, con forme a testa urn jornal da epoca, citado por Braga Paixao, <<inscreve os seus intuitos coma um terceiro metodo de aq:iio (que niio eo dos anarquistas nem
o dos .socialistas)» (9). Sem visar extinguir a miseria, pretendia <<pelo menos atenuar
quanta possfvel o sofrimento social>> (10). Daf concluindo o autor que vimos citando que
<
<A caridade crista, sem preju{zo do seu cunho pr6prio e divino, inspira o caminho moderno da assistencia social» (11 ).
Podeinos deduzir entiio que durante a conjuntura do Sidonismo, passados os fortes
embates da Republica, e retomada a semente que inspirou a Duquesa de Palmela.
Uma ditadura que recolhe apoio popular e que constitui <<a primeira experiencia do
fascismo ... >> (12); tale a conjuntura da aproximar.iio dos grupos econ6micos e forras polfticas que estariam na base da posterior alianr.a do Estado Novo. Significativo momento
de reconciliar.iio da Republica mar.6nica coma Monarquia e a lgreja Cat6lica. lniciada
em 1914, com Bernardino Machado , <<0 triunfo do Sidonismo (.. . ) coma subida ao poder
de uma situariio conservadora e pr6-clerical, trouxe a paz a lgreja Portuguesa» (13), traduzida na revisiio da Lei de Separariio do Estado e da lgreja, no reatamento de relaroes
diplomaticas com o Vaticano, no conselho do Papa Bento XV para os cat6licos portugueses respeitarem as instituiroes republicanas e~J' e 0 retorno das ordens religiosas reocupando progressivamente a esfera da educariio e da assistencia da popular.ao.
A conjuntura da Guerra, e a incapacidade do projecto republicano de responder ao
pauperismo e pessimas condiroes de vida da popular.ao encontram campo fertil para a
igreja ret01nar progressivamente o seu papel tradicional atraves niio s6 das 01·dens religiosas, bem coma de obras laicas que obedecem as novas estrategias da Acrao Social
contempladas na Rerum Novarum a volta da Questiio Social em Pro! de uma Justira social, trata-se de <<quebrar a rigidez tradicional de uma concep<;iio que se apresentava fechada as coisas concretas da vida>> ( 15 ).
Integrado neste contexto deve en tender-se o <<Apelo a juventude feminina, inteligente
e culta>> da Condessa de Rilvas, em 1930, a partir das Florinhas da Rua (1 6). Nele, a Condessa confessa que a boa vontade e os esfor<;os da caridade das obras sociais nao bastam
para responder aos problemas sociais da sua actualidade: <<Limitou-me a dizer o essencial: faltam-nos visitadoras socia~s e visitadoras-enfermeiras>> (1 7 ) . Torna-se necessaria
ultrapassar a <<mediocridade desoladora sem efeitos duradouros (. .. ), atraves daformar.ao tecnica>> (1 8), onde a visitadora social nao tern uma missao simples, ela <<tem o seu
metodo, a sua tecnica, que em pa{ses mais progressivos se ensina em escolas ad hoc, chamadas escolas sociais, e que depois a pratica completa e aperfeiroa>> ( 19 ).
Tais sao as primeiras no<;6es da Condessa de Rilvas que estarao na base da sua propasta de cria<;iio do Servi<;o Social em 1934. Para ela, mulher revoltada pelas sequelas da
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sociedade liberal, as solll(;oes passam por uma intervenc;ao de novo tipo em que e necessaria equacionar aquilo que dita a inteligencia eo corac;ao, onde «e preciso que a bonda-

de, a paciencia, a indulgencia acompanhem sempre afineza da observapio ea compreensao
nftida da psicologia do ambiente dos individuos visitados» (2°).
b. - As propostas da criac;ao do S.S.P. por parte de medicos do Movimento Higienista portugues, que fazendo eco das experiencias da Franc;a, Belgica, Inglaterra e Estados
Unidos atraves de diversas palestras, discursos e artigos, sao divulgadas em meios ligados a saude e obras sociais. Essencialmente, sera resgatado o pensamento solidarista de
Uon Burgeois e do medica higienista Rene Sand que teve bastante influencia no servic;o
social internacional. 0 solidarismo como urn dever que o Estado deve impor vem de maos
dadas corn a exigencia de que os poderes publicos intervenham na saude.
<<0 moderno conceito de servic;o social vinha penetrando ja em Portugal desde as primeiras decadas do seculo, associado ao desenvolvimento da Medicina Social e da Higiene Escolar>>, pontualizani. o professor Braga da Cruz (2 1) para concluir que << ... Sera porem somente no comec;o dos anos 30, corn o despontar do welfare state e das suas polfticas sociais, que o concei to comec;ou a ser ventilado entre n6s ea ganhar form as organizativas mais consistentes>> (2 2); onde devemos salvaguardar algumas coisas que tern uma
certa relevancia para o nosso trabalho.
A nossa pesquisa empfrica indica que as questoes essenciais sobre o servic;o social faram pastas corn clareza durante a decada de vinte, questao que podemos confrontar corn
as primeiras intervenc;6es publicas da Dr. a Branca Rumina, em especial, na conferencia
de Marc;o de 1925 sobre <<Servic;o Social no Hospital - Processo Moderno de Assistencia» e em 1929, no Segundo Congresso das Miseric6rdias, no Porto, onde vera aprovadas
as suas teses de criac;ao de nucleos de assistencia social profissional nas miseric6rdias
de Lisboa e Porto (23 ).
No mesmo sentido vem insistindo o Dr. J. M. Pereira Ferraz a partir da Associac;ao
de Caridade de Sintra para quem a assistencia social moderna «eo traro de uniiio entre

a Assistencia Privada ea Assistencia Publica (... ) aproximando, se m distinroes rodos os
filantropos, pessoas caridosas e associaroes» (2 4 ). Nele, a partir dos anos trinta encontraremos todo o referencial da Primeira Conferencia do Servic;o Social Internacional, especialmente o trabalho do Dr. Rene Sand e do moderno conceito de Diagn6stico Social,
introduzido por Mary Richmond. Para o Dr. Ferraz o Servic;o Social «eo conjunto de es-

forros ordenados para o combate, segundo uma orientarao moderna, as varias e complexas causas da miseria» (2 5 ).
Le mbraremos , por outro !ado, que a Medicina Social jogouum papel positivo importan te a partir das descobertas cientfficas dos ultimos seculos, especialmente no seu cornbate ao obscurantismo religiose a respeito da origem das doenc;as contagiosas, as causas
soc iais, o caracter profissional, a prevenc;ao atraves da ed ucac;ao sanitaria, exigindo o intervencionismo es tata l. Trata-se de uma mutarao paradigmatica a nfvel do exercfc io da
medicina (2 6).
Para entender melhor as propostas sociais no campo da Saude, diremos que diversos
surtos epidemicos castigaram duramente a populac;ao portuguesa desde o infcio do seculo; os mais graves provocados pela c6lera, a peste bub6nica ea pneum6nica, que em 1918/19
matou mais decem mil pessoas, o que somado a guerra ea precariedade econ6mica dos
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trabalhadores conform a urn quadroon de as propostas que apontam para o servi<;o social,
enquanto alargamento da interven<;ao medicajunto das popula<;6es, tern mais do que pertinencia. E no caso do discurso higienista, para alem de moralidade que !he esta subjacente e a subordina<;ao que imp6e ao servi<;o social, esta longe de ser totalmente conservador; tal revelar-se-a parcialmente, na conjuntura da ditadura de Sal azar.
No higienismo anterior ao Congresso da Uniao Nacional, nao existe a componente doutrinaria e polftica que !he reconhecemos nesta fase, tanto mais que o higienismo social
antes e depois da Republica, albergava no seu movimento socialistas, anarquistas, republicanos e catolicos, e por conseguinte; propostas de diferentes modelos polfticos para a
sociedade portuguesa. Para muitos medicos as condi<;6es de vida das classes trabalhadoras eram revoltantes e condenaveis e nao poupam nas suas crfticas dos anos trinta o proprio Salazar.
Mas, de facto, o Welfare-State tinha o seu impacto no movimento, tanto assim que em
1932 a Fundarfio Rockefeller recomendava ao Dr. Faria de Vasconcelos da necessidade
de profissionalizar pessoal especializado para trabalhar a tempo inteiro, e corn sabirios
<<Corn suficiente largueza para atrair os servi<;os dos melhores medicos e visitadoras, e para
lhes garantir urn nfvel de vida que os dispense de recorrer a outra qualquer ocupa<;ao ou
emprego» (27). Daf nao ser estranho que em Junho de 1934 o Dt: Jose Lopes Dias afirme que «No necessira de defesa a criarfio de Escolas de Serviro Socialjunto de cada um
das tres Faculdades de Medicina Portuguesas ... " (2 8 ).
Podemos concluir que o higienismo social nao so foi o pioneiro em materia de introduzir o conceito de servi<;o social em Portugal, mas tambem estava na disposi<;ao de equacionar a forma<;ao academica dos profissionais no seu proprio terreno.
Mas se para os medicos o assunto da saude passava por uma interven<;ao estatal corn
uma polftica social centralizadora dos servi<;os de assist~ncia publica, a exemplo dos outros pafses, tal ideia encontrava urn forte opositor. Para Sal azar, em 1935, «a maior parte
das coisas que sefazem em materia de assistencia, mesmo comas melhores imenroes arrastam directamente para o comunismo. ( ... )A assistencia deve ter, pois, origem e fim
nafamflia, salvo nos casos de manifesta impossibilidade. Para isso, o Estado cuidara de
habilitar a Jamflia, moral e economicamente, a cumprir essa sua missfio fundamental.
0 resto e caminhar as cegas para o comunismo, comas mais nobres e louvaveis inten<;6es
de se estar fazendo o bem>> (29 ). Na 6ptica do Estado Novo, o Estado tinha um papel apenas supletivo ou tutelar, visando restituir a sociedade portuguesa os antigos modelos de
protec<;ao social.
A Previdencia Social, longe de seguir qualquer modelo de Estado-Providencia, aponta para restringir a ac<;ao do Estado, depositando na iniciativa privada a maior responsabilidade da assistencia na procura da paz social.
c. - Diremos que as propostas da Dr." Branca Rumina no sentido de profissionalizar
a assistencia, ou scja: formar tecnicamem e e pagar um sa/aria para se viver da funr.ao
assistencial, ainda em finais dos anos vinte, punham o dedo na ferida numa questao cara
levantada pela Republica e que no infcio dos anos trinta nao estaria totalmente resolvida (3°) para o regime safdo do golpe militar de 1926: a /aicizarao.
· Profissionalizarao era sin6nimo de mercenarismo para os sectores mais conservadores da sociedade, e em especial para a Igreja Cat61 ica portuguesa que mal conseguia

14

I nterven£iiO Social

equacionar a doutrina de Leao XIII corn a realidade social ; insistindo na carolice do voluntariado elitista e sobretudo na assistencia prestada pelas ordens religiosas. A caridade
era uma diffcil virtude que nao podia ser assalariada. A futura polftica social do corporativismo nao estava longe de ser delineada.
Urn dos poucos autores que trata o assunto do ponto de vista que interessa para o nosso objecto (Fernando Catroga), refere que a Republica retomara as invectivas anticlericais do liberalismo Pombalista, transformando o laicismo num verdadeiro projecto de <<revoluc;ao cultural alternativo a mundividencia cat6lica>> (3 1). A doutrina positivista explfcita obedecia a " · .. uma estrategia cultural totalizante, assente na convicc;ao de que o homem s6 se realizaria coma ser livre e feliz quando conseguisse extinguir a influencia ( ... )
do estado teol6gico, na sua maneira de pensar e de se comportar perante os aspectos essenciais da vida individual e colectiva>> (3 2 ).
Tratava-se de extirpar, dessacralizar o pensamento teol6gico na sua totalidade "· .. dos
fundamentos ultimos do conhecimento em nome do( . .. ) saber cientffico e, a partir daf,
a inferencia de uma visao dessacralizada do cosmos, da sociedade e da polftica constitufam os nfveis que articulavam, num mfnimo de coerencia, a estrategia laicista>> (3 3). 0
positivismo republicano acreditava ser possfvel «cientificar as normas eticas que deviam
pautar a conduta dos indivfduos ... >> (3 4 ) .
Mas a emergencia deste «homem novo>> pressupunha que esta filosofia penetrasse, se
reproduzisse socialmente, se objectivasse atraves das instituic;oes (novas) e se interiorizasse na consciencia colectiva (3 5), daf que " · .. a Iuta pela separariio das igrejas do Estado deve ser uma exigencia nuclear, mas dentro de urn processo total que, no campo institucional, tinha outras faces : a separariio da igreja da famma (unico meio de subtrair
a mae e, atraves da sua func;ao educativa, a crianc;a a influencia do padre); a separarao
da igreja da escola (que devia ser obrigat6ria, laica e gratuita) a separariio da igreja da
assistencia (a assistencia caritativa opunha-se a defesa de uma assistencia profissionalizada ... >>) (3 6) (o sublinhado e meu).
Ora, se esta estrategia foi mais evidente nas grandes reformas que se fizeram no ambito da educac;ao e da saude; na assistencia a Republica nao foi capaz de estruturar polfticas
sociais que minimamente correspondessem a tal intencionalidade. A sua ofensiva inicial
contra a Igreja Cat6lica (ruptura de relac;oes corn o Vaticano, Lei de Separac;ao da Igreja
e do Estado, laicizac;ao do ensino, expulsao das ordens religiosas, lei do div6rcio, etc.)
nao foi acompanhada, no caso da assistencia, de respostas eficazes que substitufssem o
papel tradicional da Igreja. Apoios nao lhe faltavam se tivermos em conta o proprio movimento socialista, ainda mais radical neste aspecto e aliado natural na Iuta contra as anti gas classes; talvez os unicos em levar a laicizac;ao ate ao fim.
Mesmo atraves do conjunto normativo de leis sobre a protecc;ao a infancia, sobre Seguros Sociais Obrigat6rios (doenc;a, acidentes de trabalho), sobre Bolsas de Trabalho e
corn a criac;ao do lnstituto de Seguros Sociais Obrigat6rios que se esboc;aram ambiciosamente em 1919 como urn certo vanguardismo internacional no piano de reformas sociais,
a Republica esteve longe de concretizar o seu projecto no campo social e o laicismo que
pretendia introduzir na assistencia ficani mais expresso no crescimento burocnitico do aparelho estatal .
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Para o assunto que nos interessa, resgataremos apenas que durante a Republica emergem as figuras das visitadoras sociais ou domiciliares e outras (subordinadas a outras profissoes) como embrioes da profissao de servic;o social. Mas nao sera menos interessante
referir que ate finais dos anos vinte, o Estado tinha nos se us nucleos femininos auxiliares
300 mulheres a trabalhar na Assistencia Publica corn func;oes assistenciais . A laicizac;ao,
neste campo, revel a-se pouco efectiva se a compararmos corn a quantidade de professores
que emergem como fruto do mesmo processo no campo do ensino.
Daf que, no contexto hist6rico que vim os referenciando nao ser estranho que em 1935,
corn a Igreja a partilhar do poder do Estado Novo, o jomal cat61ico «Novidades>> , escreve-se
que a fundac;ao do Instituto de Servic;o Social de Lisboa era urn <<Capftulo da grande obra
da restaurar;ao do Espfrito na hora em que vencem os ultimos jest ins da ilusao materialista, do laicismo social, arido e desorganizador. .. Saudamo-lo com amor e esperanr;a» (3 7 ).
Corn maior enfase, o Cardeai-Patriarca de Lisboa teve oportunidade de dizer na sessao solene que <<A assistencia oficial, burocratizada e puramente mercenaria, nao poderia ter aberto caminlw entre n6s, se primeiro niio tivesse deca{do o esp{rito que durante
seculos, animara as instituir;oes de caridade crista. Esta deixara de ser virtude para se
tornar emprego, ou vaidosa honraria. (... ) Facil nose concluir ser mister renovar o espfrito de caridade para renovarmos as formas de a exercer, para fazermos bem o Bern que
fazemos; e ser indispensavel avivar o dever eo sentimento de caridade, servic;o de Deus
e do pr6ximo para dar combate eficaz ao erro polftico e social que pretende fazer da assistencia publica burocratizada e puramente mercenaria o substituto do servir;o social da
caridade crista>>(3 8), e retomando as palavras da Condessa de Rilvas de 1930, concluira
que <<a caridade e a assistencia para se rem humanas nao podem sair apenas dos cofres .
frios, mas sobretudo da inteligencia e do corar;ao>> (3 9) para concluir que << O Instituto de
Servic;o Social pretende numa das suas finalidades, ensinar a fazer melhor o Bern que fazemos reformando a caridade no seu espfrito e na sua forma social de bem-fazer» (40 ).
A Igreja Cat61ica tinha resolvido o problema na conjuntura da Construr;ao do Estado
Novo, dando a caridade uma estrutura academica que permitisse a preparac;ao tecnico-doutrinaria dos novos agentes mediadores.

A CONVERGENCIA POLITICA
A proposta de criac;ao de escolas de Servic;o Social em Lisboa, Porto e Coimbra por
parte da Condessa de Rilvas no I Congresso da Uniao Nacional (1934), sera o momento
que designaremos por convergencia polftica; o momento da unidade polftica dos sectores
conservadores a volta da criac;ao das escolas.
Se pretendermos continuar a procurar as particularidades do S.S.P., sera neste ponto
o momento de afinar a nossa observac;ao sobre o objecto. Resulta de certa relevancia apontar
o curioso cenario escolhido pela Condessa de Rilvas, a pedido de Salazar, para propor
a criac;ao das escolas do S.S.P.: 0 I Congresso da Uniao Nacional. E ao mesmo tempo
resulta curioso ·observar que o pedido feito antes do Congressb, nao tenha sido dirigido
a elementos do movimento higienista, que ate entao tinham urn conhecimento mais profunda do Servic;o Social, que conforme vimos tinha propostas concretas a este"respeito.
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As profissoes ligadas a <<engenharia>> ou <<tecnologia social>> normalmente procuram ambientes academicos, tilantr6picos ou paracientfficos para evidenciar a sua emergencia institucional. Ora, o S.S.P. escolheu o congresso de uma organiza~ao polftica como cenario.
Situarao im?dita na profissao, mesmo comparado corn o caso italiano em que varias escolas veriam o seu nascimento a luz do Estado mussoliniano; ou na Rttssia de Lenine,
onde emerge como consequencia da polftica social do Estado sovietico, mas nunca de decisao tomada num congresso de partido. 0 que menos pode advogar o S.S. P. ter uma
emergencia institucional neutra, tanto mais que a sua anunciarao organicamente politica.
A Uniao Nacional e urn partido, que por sera unica organiza<;ao polftica tolerada e
antipartido, que exclui todos os outros que lhe siio hostis, cuja <<peculiaridade reside em
ser uma parte que se atribui o todo>> (4 1). <<A UN pretende preencher ( ... ) o espa<;o pluripartidario da l.a Republica. Existe para que nenhum outro partido possa existir, motivo
por que niio quer ser chamado partido ... », dira Arlindo Caldeira (42 ), e que tern como objectivos <0 ustificar a proibi<;iio de outras forma<;oes polfticas; impedir a cristaliza<;ao de
tendencias no seio do proprio regime e recrutar agentes da administra<;iio, sobretudo a nfvel local. .. >>, acrescentani Lucena (43).
Tal cenario para a emergencia do S.S.P. consubstancia, neste caso, o local apropriado
para juntar, unificar os sectores conservadores que que rem tratar os problemas da assistencia da popula<;iio por via de pessoal minimamente qualificado para lidar corn a questiio social.
Lembraremos que ambas as pessoas indicadas para instalar as escolas (Lisboa, Cqndessa de Rilvas; Coimbra, Bissaia Barreto) embora militantes da UN, pertencem aquadrantes politicamente diferentes (Monarquico e Republicano conservador); e que as escolas nascem sob al<;ada jurfdico-institucional diferente (a Igreja por interposta associa<;ao laica ea administra<;iio estatal-local).
Assim, lembrando que a UN tinha urn papel essencialmente ratificador da vontade polftica de Salazar, cumprindo a fun<;iio de criar <<Urn espa<;o onde pudessem convergir as
varias for<;as de apoio ao regime( ... ) equilibrando os sonhos hegem6nicos de cada uma
das fac<;oes ... » (44 ); o S.S.P. na sua emergencia e durante os primeiros passos, niio fugira a estas visoes, assumindo fundamentalmente a componente polftico/doutrinal que !he
confere o pr6prio regime, que de forma hegem6nica sera representado pelo pensamento
social da Igreja Cat61ica, arrastando e abafando atras de si as componentes que podem
ter marcado o pioneirismo anterior ao Congresso da UN. Disto dara conta a mudan<;a na
direc<;iio dos discursos posteriores do higienismo ou qualquer outro.
Estas circunstancias da sua emergencia na esfera polftica bem poderiam ser indicadores que a proposta visava criar uma estrutura paralela elitista que acompanhasse a ac<;ao
do Estado, situada na esfera particular do social; que formasse quadros para intervir noutras organiza<;oes enq uadradoras da doutrina do Estado Novo, especialm ente junto das famflias, algo assim como uma corpora<;ao de senhoras [<<escol de uteis obreiras sociais» (45 )]. Por outro !ado, na visao conservadora do ditador, o pelouro da assistencia ficava entregue a quem historicamente correspondia (a Igreja), ligando publicamente as mulheres dos sectores momirquicos ao projecto do Estado Novo, pelo menos as que apostaram
no corporativismo, e recupera-se a figura mftica da nobreza portuguesa .
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0 assunto que vimos ventilando neste ponto ganha bastante relevancia por volta de 1940,
na altura da discussao do decreto-lei n.0 30 135 na Assembleia Nacional, em que os deputados tern de apreciar o documento. Conforme analisamos num trabalho anterior (46 ),
nesta oportunidade, trata-se de equacionar as visoes pragmaticas da UN corn o peso doutrinario do pr6prio partido face ao servi<;o social, senao vejamos os seus discursos:.
Deputada Maria Luiza Van Zeller:
«Uma grande assistente social francesa, Madeleine Delbrel comparou o servi<;o social a uma gota de 6leo que se introduz em todas as articularoes do homem com a-sociedade que porventura 'ran} am' quando se lhes imp rime qualquer movimento. Se isso o
serviro social, a assistente social e pois a pessoa encarregada dessa lubrificapio.
Para o fazer necessita do conhecimento perfeito das pe<;as que se articulam e de como
o· fazem; portanto o conhecimento da pessoa humana e o estudo da colectividade.
( . .. ) Sempre que uma assistente social sabe manejar estes valores (ffsicos e morais)
potencializa o homem ( .. . ) e atraves dele a sua aq:ao benefica reflecte-se na sociedade
de que esse homem e membro. Corn urn trabalho desta natureza, a ac<;ao da assistente social nao acresce apenas o patrim6nio ffsico e espiritual do pafs; contribui tambem para
a economia do mesmo.>>
<< ••• Em Portugal fa! a-se muito em servi<;os sociais, em organiza<;oes sociais e ate nas
varias modalidades de agentes de servi<;o social' quando, rigorosamente falando, nao temos nem uns nem outros ( . . . ). Em materia de servi<;os sociais nao se pode improvisar
profissionais de servi<;o social, a falta de elementos tecnicos compromete muitas vezes
essas iniciativas e desvirtualiza-lhes as suas melhores inten<;oes. ( ... ) e falta de escolas
tecnicas profissionais de servi<;o social os funcionarios dos nossos organismos de caracter assistencial tern sido recrutados como sao os de qualquer outro lugar de fun<;ao meramente burocratica, as vezes ate sem cultura geral que lhes permita fazer a sua auto-instnu;ao
e educa<;ao social. Mais uma vez se preocupou o governo corn urn problema (que) bem
merece que se !he chame de interesse nacional>> (47 ).

e

Deputado Ant6nio Pinheiro Torres:
( ... ) Como se diz no relat6rio que o precede, af se habilitam raparigas - ate damelhor condi<;ao- admiravel exemplo de fraternidade crista em que o mais modesto eauxiliado pelo de melh0r posi<;ao!- parajunto das fabricas, das organiza<;6es profissionais
e das institui<;6es de assistencia ( ... ) exercerem uma acc;ao corn objectivos higienicos, morais
e intelectuais. ( ... )«Os institutos de serviro social estiio destinados a desempenhar um
papel important{ssimo, porque representamjunto dessas classes ve{culos condutores da
doutirna do Estado Novo, contribuindo assim para aformarao de uma consciencia nacional. (... )As assistentes sociais mo espalhar doutrina entre famflias humildes sem cultura
efacilmente sugestionaveis (... )No apuramento das assistentes sociais intervira uma delegada da Obra das Maes pela Educarao Nacional. Com esta intervenriio o Governo quiz,
naturalmente, significar que o pensamento nuiximo do Estado Novo eo fortelacimento de
famflia e que, portanto, as assistentes sociais hiio deter como primeiro objectivo a protecrao do far de gente humilde (... ) (48).
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Deputado Abel Varzim:
( .. . )A obra de algumas assistentes formadas no Instituto de Servi<;o Social de Lis boa
realizada em tao pouco tempo e sem quase apoio oficial tern conseguindo admirar todos
aqueles que a tern observado.
Seja-me permitido citar o Bairro da Quinta da Cal<;ada, para onde, por iniciativa do
Governo e da Camara Municipal de Lisboa foram transferidos os antigos moradores do
«Bairro de Lata>>. <<Toda aquela gente- que se dizia indomavel e revolucionaria, a panto
de nem a polfcia ousar penetrar nos seus domfnios - aparece hoje, menos de um ano
de convfvio coma assistencia social, coma a melhor gente do mundo. E parte um ou outro caso mais rebelde, ninguem que visite o Bairro da Quinta da Calrada dira estar em
{rente de uma 'rara 'estranha que ainda ha pouco era considerada extremamente perigosa para a paz social. »
( ... ) como dizia S. Paulo, a caridade de Cristo obriga a nao cruzar os bra<;os perante
o sofrimento de tantos lares sem pao, onde a Revolu<;ao Nacional ainda nao chegou .
Tenho dito.
Vozes: Muito bem, muito bem (49 ).

2 - EMERGENCIA INSTITUCIONAL DO S.S.P.

a. - A cria<;ao do Insti,tuto de Servi<;o Social (Lisboa, 1935) da Escola Normal Social (Coimbra 1937), o Instituto de Servi<;o Social do Porto (1956); o Decreto-Lei n.O 30 135
de 14/12/39 que estabelece as disposi<;6es legais para o funcionamento dos institutos e a
sua posterior discussao na Assembleia Nacional (1940); conformam aquilo que convirei
em chamar emergencia institucional do S.S.P. Objectivamente delimitado nas fronteiras
formais dos espa<;os possfveis de institucionaliza<;ao na teia normativa do corporativismo.
b. - Se considerarmos apenas os dados da emergencia institucional do S.S.P., corn
o que acontece no piano internacional, verificamos urn atraso significativo, confirmado
pela cria<;ao tardia do Instituto de Servi<;o Social do Porto em 1956. De facto, as primeiras escolas da profissao emergem sensivelmente no limiar de seculo, na Holanda e nos
Estados Unidos em 1899; na Inglaterra e Alemanha em 1908, na Fran<;a em 1911. No final
dos anos vinte s6 no continente europeu existiam mais de 80 escolas de Servi<;o
.
Social (50 ).
Tal atraso pode ser explicado pelo processo e evolu<;ao particular da estrutura da sociedade portuguesa, se concordarmos normativamente que esta profissao e indicativo de
qualquer coisa como «modernidade>>dentro do <<natural » desenvolvimento das sociedades
capitalistas e socialistas. (Questao que veremos na segunda parte deste trabalho.)
c. - Se por um Iado, o Patriarcado exerceni a sua tutoria atraves de uma Associa<;ao
de Servi<;o Social que e a detentora do alvani do Instituto de Servi<;o Social de Lisboa,
do ponto de vista da forma<;ao tecnica-pedag6gica, sera este dirigido desde o seu lan<;amento ate 1944 por uma assistente social francesa que assumira a direc<;ao tecnica. Atraves da consulta documental podemos constatar que, dada a ausencia em Portugal de alguem corn formac;ao profissional em Servi<;o Social e de programas curriculares, foi contactada a <<Union Catholique des Servires de Sante et des Services Sociaux» de Paris,
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que enviara a tecnica da empresa Citroen, Mile. Marie Therese Leveque para instalar a
escola (s1) e formar pessoal dirigente portugues que assuma posteriormente a direcc;ao do
instituto (5 2). Por outro lado, redunda numa aderencia aos programas das escolas cat6licas francesas (5 3 ) .
0 <<Novidades>>, que recolhe aIguns dad os curriculares da directora da escola, dini que
«A Sr.a D. Maria Teresa Leveque nasceu em Franc;a em 1901 , tendo portanto 34 anos ( .. . ).
Edo numero dos dessa falange enorme de novos que dirigem a renovac;ao do post-guerra
na Franc;a ( ... ) resolveu consagrar a sua vida aAcc;ao Social. Fez em Franc;a os seus estudos e la obteve sucessivamente os diplomas de Enfermeira da Cruz Vermelha, ode 'Intendente de Fabricas' eo diploma de Servic;o Social, foi terminar como aluna delegada,
a sua formac;ao mental e profissional, no Bedford College for Women, da Universidade
de Londres onde seguiu urn curso internacional de Servic;o Social>> (5 4).
Se este contrato garante a direcc;ao tecnica do Instituto assegurando ao mesmo tempo
1 formac;ao no que diz respeito aprofissao; nos seus primeiros anos, o resto do professorado sera recrutado «ad honorem>> nas Faculdades de Medicina ou de Direito, sempre na
esfera da lgreja ou da Uniao Nacional.
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