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"0 Serot{:o Social em sua trajectrfria nao adquire
o status de ciencia, o que nao exclui a possibilidade e necesstdade de o projissional produzir conhecimentos cientfjicos, contribuindo para o aceroo
das ciencias humanas e socinis, numa linha de arft~
cularao dindmica entre teoria e prdtica."
Iamamoto, 1998

lntrodu~io

Este trabalho assume uma dupla inten<;:ao. A inten<;:ao de participar na
comemora<;:ao dos 70 Anos da Formapio em Servt[o Sociafl analisando e dando
visibilidade ao conhecimento produzido ate ao 25 de Abril, e que talvez pelas
condi<;:6es adversas em que teve lugar nao conquistou o campo cientifico, e a
de homenagear o grupo de assistentes sociais que o produziram. 0 seu esfor<;:o
perrnite agora retoma-lo como urn objecto cujo conteudo deixou de ter apenas
o seu valor intrfnseco mas que constitui urn contributo para a historia do Servi<;:o Social e para o estudo do social.
Os trabalhos em analise, fazem parte do acervo da Biblioteca e Centra de
Documenta<;:ao do Instituto Superior de Servi<;:o Social de Lisboa. 2 Situados no
arco temporal que vai de 1936 a 1972, e intitulados genericamente de monografias, eles representaram, durante as decadas em causa, uma exigencia no projecto formativo da categoria profissional. Como tal, estes materiais sao por urn
lado elementos preciosos para a historia da profissao de Servi<;:o Social em Portugal, particularmente no que concerne a constru<;:ao de urn pensamento sobre
o social, mas por outro, eles reflectem as condi<;:6es e o contexto socio politico
da sua elabora<;:ao, por isso mesmo neles plasma, igualmente, parte da historia
da sociedade portuguesa nesse meio seculo. N a verdade o seu conteudo e forma espelha op<;:6es tematicas e metodologicas, que revelam a linha evolutiva
da forma<;:ao e das preocupa<;:6es pedagogicas e profissionais, mas retratam
I Evento no qual nao tomei parte por ausencia na Pontificia Universidade Cat6lica de
Sao Paulo no contexto do processo de doutoramento a decorrer a data.
2
Agora integrados na Mediateca da Universidade Lusiada de Lisboa por for.;a do processo de inser.;ao do ISSSL na mesma universidade.
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tambem uma epoca onde cresceu e se impos a ditadura, mas onde igualmente
germinaram sementes da liberdade.
Apesar disto esta prodw;ao permaneceu na Biblioteca do ISSSL sem qualquer tratamento durante varias decadas, ate que as mudan<;as efectuadas ao
nivel da qualifica<;ao academica e do proprio desenvolvimento organizacional
perrnitiram alguma aten<;ao sobre estes materiais. Pese embora este esfor<;o, as
monografias nao foram ate a data objecto de urn estudo cientifico rigoroso, tendo
em vista a analise das tematicas desenvolvidas e a sua consistencia teorica e,
rigor das op<;oes metodol6gicas 3• Nao sera ainda esta a ocasiao para urn estudo
de tal profundidade, ele pretende apenas ser urn contributo para a analise da
produ<;ao acadernica que a forma<;ao no Instituto Superior de Servi<;o Social de
Lisboa propiciou, no perfodo definido.
A minha op<;ao pela perspectiva historico-crftica conduziu-me a investigar
o produto mas tambem o contexto, entendendo-o como parte de urn todo, ou
seja, foi assim minha preocupa<;ao situar as determinantes sociais, polfticas e
cientfficas em presen<;a, considerando "a produ<;ao cientffica do Servi<;o Social
nao como urn produto cujo valor depende estritamente do seu contetido objectivo e valorativo, mas por aquilo que, num sentido simbolico, projecta e representa na e para a profissao" (Ferreira, 2006:25-27). A sociedade e nesta concep<;ao entendida nao apenas como o cenario onde se projectam os acontecimentos
e as demandas emergentes, mas a determinante das mesmas, sendo por isso que
os silenciamentos e ornissoes tematicas tern tambem urn significado a relevar.
Condicionalismos de tempo e do processo em que o estudo inicial decorreu levaram a situar-me numa perspectiva exploratoria, visando analisar a produ<;ao, atraves da analise das variaveis presentes no mapa elaborado (data da
elabora<;ao, titulo) a que acrescentei posteriormente a leitura da introdu<;ao.
Certa de que esta op<;ao estabelece lirnites a analise e minha convic<;ao de que
novas leituras proporcionarao outro nivel de conhecimento4 •
A analise efectuada deixou antever fragilidades no contetido e controversia
nas formas metodologicas da sua constru<;ao, a que nao serao alheias as condi<;oes socio-polfticas mas tambem teoricas em que foi produzido, no entanto a
produ<;ao tern o valor e o peso da historia, duma historia para a qual pode dar
contributos validos. Particularmente porque os produtos elaborados constituem
por vezes primeiras abordagens sobre questoes que as ciencias sociais vieram
mais tarde a incorporar como seu objecto. Os candidatos a profissao de Servi<;o
3

Cabe fazer aqui uma referencia, ao estudo realizado no contexto do l.Q mestrado em
Social (ISSSL-PUC-SP), em que as monografias situadas no perfodo 1960/1969 constituem uma das fontes prirmirias apresentadas pelos autores e siio elas pr6prias objecto de
uma apresenta~iio breve (Cf. BRANCO et a!, 1992, pag.78 a 80).
4
Niio inibe o aprofundamento que possa vir a ser feito. Este trabalho e ele proprio ja
urn desenvolvimento duma primeira ancilise apresentada pela autora no 1.QCongresso Nacional de Servi~o Social da RNESS em Outubro de 2003. Toda a metodologia corresponde a urn
compromisso entre objecto e objectivos e uma certa forma de fazer a leitura da realidade.
Servi~o
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Social elaboraram pensamento sobre a realidade portuguesa, atraves dos trabalhos monograficos. Temas como "A vida de um pequeno lavrador'' (1937), "lnquerito social e econtfmico a classe piscattfnd' (1938), "Monografia da Covtlhti. Estudo de
uma fomzlia openiria da industria de lanificios, na fose dolorosa do desemprego"(l940l
"Aspectos sociais do problema dos cegos em Portugal' (1946) "Estudo para um piano
de desenvolvimento comunitdrio em S. Tome' (1965), "Relaroes Humanas no Trabalho" (1966), justificam urn estudo aprofundado e uma amilise sobre os seus
conteudos pela pertinencia que podem revelar do ponto de vista sociologico.
Por sua vez "Servzf:o Social de caso e liberdade" (1966) ou "As obras sociais e o
Serviro Social na empresd' (1967) como ainda "lnfluencia e poder social Contributo
para a andlise psicoltfgica do relacionamento em Servzf:o Social' (1971) sao temas que
representam e penetram nos espac;os mais intimas da profissao, justificando
uma incursao aprofundada do seu conteudo e fundamentac;ao.
Poderemos estar em presenc;a de urn conhecimento parcelar e fragmentado,
porem, estes limites nao invalidam o contributo que o mesmo podera dar ao mapeamento nao apenas do percurso historico da profissao mas da propria sociedade na qual as reflex6es tiveram lugar e dos problemas que mesmo na intenc;ao
obscurantista do Estado Novo emergiram na forc;a e por forc;a da intervenc;ao do
Servic;o Social. 0 que pretendo evidenciar e que, num periodo social e politicamente complexo em que a ideologia dominante negou espac;o as ciencias sociais
no quadro universitario e no mercado de trabalho, o Servic;o Social representou a
Unica formac;ao que tinha o social como objecto de intervenc;ao. E, ainda que
tenha sido a intervenc;ao e nao a produc;ao de conhecimento a vertente privilegiada como projecto profissional5 ha conhecimento produzido sobre os objectos
(problematicas e sujeitos da acc;ao ), sobre os contextos profissionais e, numa fase
mais avanc;ada, sobre o proprio fazer profissional e seus fundamentos. Como tal,
o conhecimento do material em analise, pode abrir novas possibilidades no estudo
do Servic;o Social em Portugal, constituindo-se como tal urn desafio heuristico.
Considerando a profissao uma construc;ao social, reflexo das dinamicas
internas na (e da) relac;ao corn diferentes actores, reflecte-se neste trabalho, na
perspectiva evolutiva, a profissao de Servic;o Social tendo em conta os elementos que a estruturam. Nesta dinamica os projectos profissionais anulam-se,
constroem-se ou reconstroem-se em func;ao das forc;as e poderes do campo.
No segundo ponto justificam-se as linhas tematicas que se evidenciam
nas monografias e considera-se a posic;ao relativa no universo em estudo. No
terceiro ponto a analise toma e reflecte a produc;ao em func;ao das decadas
referenciadas e da realidade social e politica em que a mesma foi produzida.
5 Prirneiramente induzida por exigencia do decreto n.Q 30 135 de 1939 que regulamenta
o curso de Servi<;:o Social, cujo preambulo e extremamente claro referindo-se a forma<;:ao
como a perspectiva profissional de assegurar " ...a satiifapio das necesszdades de pessoal ttcnico,

tanto para os servz{:os ptfblicos como para as instituipJes particulares que, em qua!quer forma da sua
activzdade, se proponham fins de educapio e auxzlio social."
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1. Projecto Profissional e

Produ~io

Cientffica

Partilho a ideia de que urn projecto profissional, que tern a forma~ao
como umas das suas dimensoes estruturantes, inclui multiplos actores que dao
efectividade a profissao (Netto:1999). Negreiros 6, interpretando o pensamento
de Everett Hughes refere que o fen6meno profissional e caracterizado por duas
no~oes essenciais o diploma (licen~a) e o mandato, o primeiro corresponde a autoriza~ao de exerdcio da profissao e o segundo refere a obriga~ao de assegurar
uma fun~ao espedfica. Sendo ambos "instrumentos fundamentais na divisao
do trabalho e na distribui~ao social das actividades" (Negreiros,1993:24), eles
atribuem simultaneamente estatuto social e concorrem para a identidade e
representa~ao social.
As teorias das profissoes apresentam genericamente como actores, os profissionais, o Estado, as Universidades e os utilizadores (Negreiros, 2005:27).
Equacionemos a questao no Servi~o Social portugues, confrontando estes actores duma forma algo diferenciada:
1) Estado - na dupla perspectiva de credenciador-regulador e empregador

"Os Estados sao implicados, de forma directa ou indirecta, em varios aspectos do percurso das profissoes: no ensino, no licenciamento e reconhecimento, na organiza~ao, no mercado de trabalho, assim como nas rela~oes entre
as profissoes (Negreiros,1993:9). Relativamente ao Servi~o Social, enquanto
projecto de forma~ao, o Estado assumiu historicamente a fun~ao de regula~ao
(em tempo limitado o de subsidia~ao ), mas sempre o de credencia~ao 7, dele
dependendo a legitima~ao da forma~ao (nivel, conteudos, institui~oes formadoras) e a condic;ao e status no conjunto das profissoes nacionais.
No processo de institucionaliza~ao do Servi~o Social o Estado assumiu
desde os prim6rdios da profissao o papel de empregador. Corn a reforma de
varios servic;os este papel fortaleceu-se como importante impulso a profissao,
"Ap6s a implanta~ao do 'Estatuto de Assistencia Social' as assistentes sociais
vem o campo de trabalho alargar-se corn a cria~ao de varios servi~os publicos
- que preveem no quadro de pessoal a existencia destes profissionais, abrindo

6
Maria Augusta Negreiros, foi, de acordo corn uma breve pesquisa bibliografica que
realizei a autora que em Portugal procurou aplicar ao Servi<;o Social a teoria das profiss6es.
Sobre o assunto veja particularmente Estado e Profiss6es, in Interven<;ao Social n.Q 8 pp. 9-33, ISSSL (1993); A constru<;ao social de uma profissao: Servi<;o Social, conflito e mudan<;a,
in Estudos do Servi<;o Social Brasil e Portugal II pp. 25-63, Sao Paulo:EDUC (2005) bem
como a sua tese de doutoramento Servi<;o Social uma profissao em movimento, A dinamica
academico-profissional no Portugal p6s-74.
7
"Embora nao se responsabilize directamente pelas escolas, o Estado nao deixa, no
entanto, de estabelecer os principios gerais a que as escolas terao que se submeter, os planos
de estudo e a fiscaliza<;ao da forma<;ao" (MARTINS, 1999:232).
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outras possibilidades e condi<;:oes para a profissao. 0 Estado constitui o seu
principal empregador." (Martins,1999:378)8
Ainda hoje o campo da assistencia social constitui para o servi<;:o social
urn campo privilegiado de inser<;:ao profissional (Rodrigues, 1999:22). E, no
p6s-25 de Abril, particularmente corn a integra<;:ao na Uniao Europeia, urn
novo impulso se verificou, corn a emergencia de novas e mais vastas polfticas
publicas9 •
2) A demanda social - a questtlo social

Qualquer profissao emerge em fun<;:ao de uma demanda social, ou seja ela
dirige-se a algum tipo de necessidade, corn fun<;:oes e objectivos mais ou menos
definidos e acreditados, o que passa pela emissao (simb6lica ou material) de
urn mandato.
A profissao de Servi<;:o Social sao atribufdos no infcio objectivos higienicos,
morais e intelectuais. As profissionais norteadas pelas "stls doutrinas" deveriam
exercer a sua ac<;:ao " .. junto de faoricas, organizaroes projissionais, institut{:oes de
assistencia e de educartlo colectiva e de obras similares uma acrtlo persistente e metddica de mtiltiplos objectivos - higienicos, morais e intelectuais - ... " cujo objectivo se
enquadra nas preocupa<;:oes de '~ .. elevartlo do nfvel de vida da gente portuguesa..." .
As assistentes sociais sao entendidos como profissionais de "apostolado social'
que irao intervir junto de 'Jamtlias humildes e de restrita cultura, as mat's jaczlmente
influencidvezs' 10 •
Assim se vinculou a profissao a urn diploma carregado de colora<;:oes ideo16gicas e doutrinarias e a urn mandato de regulartlo e controle social numa ac<;:ao
persistente e met6dica junto daqueles cuja humildade e restrita cultura os torna
alvo de influencias nocivas.
As necessidades sao constru<;:oes sociais, ou seja, e no processo de
objectiva<;:ao que elas sao socialmente reconhecidas, e hoje as novas e multiplas
expressoes da questao social sao a "base s6cio-hist6rica da requisi<;:ao social da
profissao" (Imamoto,1998:18). Assim, na medida em estes se alteravam, rebatiam sobre a profissao novas necessidades e estrategias de enfrentamento e, daf
a premissa inicial de que a produ<;:ao em analise reflecte nao apenas 0 evoluir
8

Estatuto da Assistencia Social 1943
Nessa altura ja corn urn grande peso de estruturas da sociedade civil, e, rnuito ernbora
a tendencia seja a de altera.,:ao deste cenario, creio que o peso ainda pendera para o Estado
corno ernpregador principal. Acornpanhar os processos de inser~ao profissional atraves de
processos de pesquisa e/ ou observatories coloca-se corno uma necessidade ao conhecimento
da profissao.
10 Excertos do prearnbulo do decreto-lei n. 2 30135 de 1939 que regulamenta o curso de
Servi~o Social. As rnonografias elaboradas no periodo que vai da funda.,:ao ao final da decada
de 40 espelharn bern a preocupa.,:ao corn a familia sendo neste perfodo que a produ.,:ao se
concentra na fanu1ia corno objecto rnonografico.
9
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da profissao mas que 0 contexto (social e politico) nao e apenas cenario onde
se desenrola acc;ao, ele e actor privilegiado e determinante. "Nesta perspectiva
as analises de conjuntura - corn o foco privilegiado na questao social -, nao
sao apenas o pano de fundo que emolduram o exercfcio prcfissional; ao contrario sao
partes constitutivas da configurac;ao do trabalho do Servic;o Social" (Iamamoto,
1998:55) pois afecta "as suas condic;oes e relac;oes de trabalho, assim coma as
condic;oes de vida da populac;ao usuaria dos servic;os sociais." (Iamamoto,
1998:19).
A demanda social materializa-se nas institui~oes/organiza~oes, que a assumem coma objecto de intervenc;ao, e consubstancia-se nos sujeitos (utentes)
que a vivenciam, tornando-se ambos, neste processo, fontes de legitimac;ao
da profissao. As primeiras por via de "resultantes simb6licas", os segundos
"atraves das resultantes operacionais, dos beneffcios usufruidos, mas tambem
dos graus de participac;ao, consciencia singular I colectiva, e de autonomia conseguidos" (Andrade,1993:37).
3) A formapio - Escolas/Universzdades. As dimensoes de ensino, investigarao e
extensrio it comumdade

Os projectos profissionais enquanto projectos colectivos consubstanciam-se em modelos academicos existindo entre ambos uma relac;ao dialectica. 0 processo de formac;ao assume por isso urn papel significativo na afirmac;ao das
profiss6es e no reconhecimento do seu estatuto, atraves de urn conhecimento
formal e de urn saber especializado, sendo atraves destes que a profissao se
diferencia no campo profissional e constr6i o seu campo cientifico ou se insere
num campo determinado. Na universidade constr6i-se a afirma-se o saber na
partilha do campo cientifico, partilha geradora de conflitos tens6es e confronto
mas, simultaneamente, afirmac;ao, reafirmac;ao, conquista, enriquecimento e
produc;ao de conhecimento.
A Universidade deve ainda, no cumprimento da sua terceira fonte de
legitimac;ao, desenvolver acc;oes de extensao e servic;o a comunidade, sendo
esta uma das mais valias do Servic;o Social pela sua inserc;ao atraves dos projectos de estagios e parcerias a estabelecer corn 6rgaos nacionais e locais e
agentes da sociedade civil.
Mas se a profissao e o resultado de processos end6genos ela constr6i-se
tambem nas relac;oes e interacc;oes que estabelece corn o social, nos contextos
em que emerge e se legitima. A inserc;ao do Servic;o Social nao se fez na universidade, sendo o ensino entregue a movimentos e organizac;oes ligados a Igreja
Cat6lica. 0 Servic;o Social e assim marcado na sua genese por uma formac;ao
de cariz ideol6gico e doutrinario e por uma implantac;ao profissional em que
predomina o caracter funcional e imediatista das praticas, que constituem
condicionantes a acc;ao e limites ao conhecimento. Identidade e representac;ao
social constroem-se a partir destas referencias.
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Hoje, e no ambito da Universidade, no respeito pela especificidade desta
area cientifica, que o Servi~o Social no campo das ciencias sociais e humanas
deve pugnar pelo reconhecimento do seu saber e do seu fazer, atraves de iniciativas e projectos de pesquisa que tragam ao debate novos objectos cientfficos
(ou novas particularidades dos objectos tradicionais ), que ponham em pratica
op~6es metodologicas inovadoras que a rela~ao corn os sujeitos lhe permite.
Daf a "necessaria vincula~ao organica corn a pratica profissional; a garantia de
centralidade ao sujeito participante, como condi~ao ontologica a ser recuperada pelas pesquisas; e o compromisso corn o retorno e alcance social das
mesmas," (Bourguignom,2007:53) mas e sobretudo a interlocu~ao corn o movimento da sociedade (Sposati,2007:20)
4) Os assistentes sociais e seus rfrgiios representativos - pnftica legitimariio e

represen tariio

E atraves do exercfcio dos profissionais que se faz profissao. A construda profissao faz-se nao apenas pela pratica directa mas pela afirma~ao
de novas competencias e graus de saber perrnitindo diferentes tipos de inser~ao profissional, donde a necessidade de novos requisitos de qualifica~ao. Mas
a pratica e tambem lugar de afirma~ao da identidade. Enquanto identidade
atribufda "fixada como identidade da profissao, abrindo amplos espa~os
para a produ~ao de urn percurso alienado, alienante e alienador (Martinelli,
1989:18) ou, assumindo novos compromissos e desafios se (re)constroi a identidade enquanto dinamica colectiva, movimento, consciencia social, parti~ao

cipa~ao.

Os profissionais enquanto sujeito colectivo constituem a categoria profissional, a qual tern expressividade quer nos sujeitos e seus projectos profissionais
particularizados em fun~ao da sua inser~ao institucional, quer nos docentes
que viabilizam os momentos de forma~ao e nos investigadores e produtores de
conhecimento, como igualmente nas estruturas organizativas da categoria.
Nestas condi~6es sera possfvel a constru~ao de massa crftica que perrnita o refor~o do Servi~o Social como area cientifica de interven~ao e conhecimento no
seio das ciencias sociais.
As estruturas associativas deve caber a legitima~ao e a representa~ao, desempenhando urn importante papel na rela~ao corn os profissionais, corn outras
profiss6es, corn as universidades e finalmente corn a sociedade e corn o proprio Estado. Devera caber as diferentes organiza~6es associativas o zelar e garantir a qualidade da forma~ao (a garantia de urn currfculo mfnimo) e o cabal
desempenho profissional, bem como pugnar por justas condi~6es de trabalho.
A demincia colectiva de situa~6es sociais de flagrante injusti~a e a promincia
sobre polfticas em vigor ou a desenvolver, ou sobre as condi~6es da sua aplica~ao constitui ainda uma urgencia que devera ser assumida como fun~ao destas
organiza~6es.
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Tambem aqui sao grandes as fragilidades, sendo que apenas no pos-25 de
Abril foi possivel criar a Associa<;ao de Profissionais de Servi<;o Social, a qual
pela sua qualidade nao tern canicter vinculativo nem representativo 11 •

E na base deste conjunto de actores que se constroi e afirma a profissao,
que se constituem como o suporte de projectos profissionais, os quais:
"apresentam a auto-imagem de uma profissao, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objectivos e funt;:oes, formulam
os requisitos (teoricos, institucionais e pniticos) para o seu exercfcio, prescrevem
normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua
relat;:ao corn os usmirios de seus servit;:os, corn as outras organizat;:6es e instituit;:6es sociais, privadas e publicas ..." (Netto,1999:95).

Por outro lado estes projectos sao estruturas dinamicas que respondem
"as alterat;:oes no sistema de necessidades sociais sobre o qual a profissao opera,
as transformat;:oes economicas, historicas e culturais, ao desenvolvimento teorico
e pratico da propria profissao e, ainda, as mudant;:as na composit;:ao social da
categoria. Em face disto os projectos profissionais igualmente se renovam, se
modificam." (Netto,1999:95)

Os projectos profissionais tern igualmente dimens6es politicas, no seu
sentido amplo e restrito, por urn lado eles emergem num contexto social e
politico determinado, e por outro neles existe uma dimensao de subjectividade,
das intencionalidades dos actores enquanto seres individuais. Ou seja sao os
actores que estabelecem (nem sempre duma forma totalmente consciente) e
dao forma ao projecto colectivo. Neste sentido a categoria profissional apresenta-se como urn "espa<;o plural do qual podem surgir projectos profissionais
diferentes" (Netto,l999:96), na medida em que o sujeito colectivo, que constroi
e dinamiza o projecto profissional constitui urn "universo heterogeneo", alimentado por diferentes perspectivas teoricas e ideologicas, valores, normas de
comportamento etc ..
A profissao de Servi<;o Social, ao nivel do projecto academico, foi no seu
inicio, rodeada de algumas estrategias que concretizavam a inten<;ao duma
profissao de base mais doutrinaria e ideologica do que duma forma<;ao assente
em referenciais teorico-metodologicos.
Nos momentos seguintes a forma<;ao procurou alguns alicerces teoricos.
Em Portugal como no Brasil " ... urn primeiro suporte teorico-metodologico necessaria a qualifica<;ao tecnica de sua pratica e a sua moderniza<;ao vai ser

11
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Refira-se no entanto a existencia (ainda antes do 25 de Abril) de urn Sindicato.
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buscada na matriz positivista e em sua apreensao manipuladora, instrumental
e imediata do ser social." (... ) Este horizonte analitico aborda as rela<;oes sociais
dos individuos no plana de suas vivencias imediatas, coma fatos (dados) que
se apresentam em sua objectividade e imediaticidade" (Yasbeck,1999:23)
De que forma o material em analise reflectira a dimensao da subjectividade e de uma identidade pret-a-porter, num jogo de cumplicidades e
interac<;oes politicamente correcto, ou, atraves dele se revela a face inovadora inquieta e revolucionaria da profissao? Traduzira a produ<;ao altera<;oes ao mandata inicial?

2. Analise Tematica das Monografias
2. 1. A

constru~io

de categorias

0 universo, constituido por 463 unidades, distribui-se p or intervalos temporais construidos em fun<;ao das decadas presentes. A analise do material
produzido, corn base nas variaveis titulo, ano de realiza<;ao, e elementos introdutorios, permitiu, segundo criterios que se explanam no decurso da apresenta<;ao de cada uma, identificar as oito linhas tematicas cuja distribui<;ao se
apresenta graficos 1 e 2.
Gratico n.o 1
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Grafico n. 11 2
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2.2. Linhas tematicas

Localidades
Os estudos deste grupo na sua maioria tomam coma objecto espac;os geognHico I administrativos, concelhos ou freguesias, aparecendo igualmente o
Bairro coma unidade de analise.
E visfvel a sobrevalorizac;ao desta categoria cujas 264 unidades correspondem a 57% da totalidade da produc;ao. Tendo expressao maioritaria em
todos os perfodo (Grafico n.Q 2) a analise da sua distribuic;ao demonstra presenc;a predominante no perfodo de 1950 a 1959 corn 97,3% da totalidade dos
trabalhos apresentados. Nos l.Q e 3.Q perfodo os valores rondam os 50%. Isto
significa que durante urn perfodo de 30 anos (1940-1969) os olhares vao estar
absolutamente focalizados no local, percorrendo quase a totalidade do territ6rio continental corn alguns trabalhos incidindo sobre as Ilhas Adjacentes e (menos)
sobre o territ6rio ultramarino.
Sao exemplos: "Monognifia de Serpd' (1938) "Monografia da .freguesia de
S. jenfnimo de Real (Braga)" (1940), /Monografta rural da Vtla Campo Maior" (1940)
"Monografta da .freguesia de S. Vt'cenfe (Madeira)" (1946), /Monografta da Vtla de
S. Martinho do Porfo" (1949) /Monografia de Toes (Alto Douro)" (1950), "Monografia social de Catembe (Morambique)" (1960). Os tftulos referem, pontualmente,
uma ou outra expressao que qualifica o meio em analise ou a indicac;ao de
uma actividade econ6mica, mas a centralidade e o espac;o, objectivando-se desta
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forma corn maior clareza a inten<;ao do estudo, como no caso de: "Monogrq(ia
sobre Pero Pinheiro ea industria dos mdrmores'' (1943), "Monogrqfia da Encarnapio
- uma terra de saloios" (1950), ou "Monograjia economico-social de Fa;ii da Baixo
(!!ha deS. Miguel, Arores" (1956).

Popula;oes especificas
Estudos sobre individuos I popula<;6es em condi<;6es ou corn caracteristicas e atributos espedficos. Corn 42 unidades, 9,1% do total a categoria aparece
pela primeira vez em 1949 corn o estudo "0 problema social do marinheird', mas
e na decada de 60 corn 40 unidades representando 18,9% do total, que tern
expressividade ocupando o segundo lugar nas op<;6es de temas. Sao exemplo
dos estudos considerados nesta categoria: //Estudo de um grupo de adolescentes
(Centro Social do Beato)'~ /Para uma psicopedagogia da crianra dijfcil. Estudo de um
grupo de crianras do Bairro de Santa Maria. // (1965), "Situapio economico-social de
viuvas e filhas solteiras de oficiais" (1966) ou "A colocapio da crianrd' (1967).
Institui;oes/O~;yaniza;oes

Estudos sobre institui<;6es servi<;os ou organiza<;6es. No total de 38 unidades, a categoria representa urn valor percentual de 8,2% da totalidade dos
temas. Encontra-se presente em todos os periodos no entanto apenas atinge
valores de alguma importancia no primeiro corn 24,8% dos temas presentes,
sendo meramente residual nos restantes. Encontram-se nesta categoria estudos
significativos como "0 Hospital da Misericordia em Cascais" (1938), //Monografia
das Oficinas deS. Jose de Lisboa// (1943), "Monograjia da Casa Pia" (1944), "Monograjia sobre a Moczdade Portuguesa Feminind' (1945) "Monografia da Cadeia das
Monicas// (1946), //Estudo da Casa Maternal da Santa Casa de Misericordia de Lisboa" (1962) ou /Dbra das Miles pela Educariio Nacionar (1970)

Prtitica Profissional
Estudos que tern a pra.tica como objecto, revelando tanto aspectos metodol6gicos como fundamentos e valores. Por vezes a pratica referenda problematicas ou popula<;6es determinadas, como objecto do agir.
Corn apenas 37 unidades, representando 7% da produ<;ao global, esta categoria e verdadeiramente residual se considerarmos a totalidade em analise.
Relativamente a dispersao os estudos inseridos nesta categoria situam-se na
decada de sessenta e setenta corn maior peso no ano de 1968 onde se apresentam urn total de 26 monografias, situando-se a primeira monografia "A trabalhadora social eo doente canceroso em Portugal na actualzdade" em 1964.
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Sendo a pratica profissional uma categoria corn particular significado,
apresentarei uma analise mais detalhada no estudo do periodo em que se apresenta, pelo que nao darei aqui maior desenvolvimento.
Prob/emas Sociais

Estudos sabre urn problema social ou uma problematica especifica. Nesta
categoria incluem-se 35 trabalhos - 7,6% do total - situando-se todas as unidades no l.Q e 3.Q periodos. No entanto em nenhum deles atinge valores relevantes, limitando-se a 2,9 e 15,1 respectivamente. Sao exemplos de estudos
deste grupo no l.Q period a Estudo sobre um bairro pobre de Lisboa - Bairro da
Liberdade" (1942), "A!guns aspectos sociais do prob!ema dos cegos em PortugalAst!o-Esco!a A.F Castzlho'' (1946), surgindo a identifica<;ao de problemas sociais
mais explicitos na decada de sessenta "0 prob!ema da ve!hice e insttfuipJes para
ve!hos" (1964), e em 1965 0 prob!ema da tubercu!ose'' 0 a!coo!ismo. A/guns aspectos medico-sociais''.
11

11

11

Famt1ia

Inclui as 24 monografias cujo objecto e a familia. Por vezes e considerada
pelos autores duma forma generica Estudo de uma jamzlid' em outras a familia
e localizada num espa<;o geografico ou relativa a uma actividade economica.
Se o peso da categoria e relativamente modesto quando considerado globalmente, 5,2% do total dos temas, a questao apresenta-se diferente na leitura de
cada periodo verificando-se que a categoria familia esgota-se no primeiro periodo, em que representa de 59,1% da produ<;ao.
Entre outras salienta-se: Uma familia portuguesa:l851-1936" (1936),
Monografia de uma jamzlia de Lisboa" (1936), Tascais. Monognifia de uma jamzlia
de peixeiros" (1938), ''Monografia de uma jamzlia rural aroreand' (1938) ''Monografia de uma jamzlia openfria de Portimtid' (1939) Vzda de uma jamzlia de caseiros !avradores de Santa Eu!d!ia de Barrosas no conce!ho de Souzada (Entre Douro e Minho)
(1939), ''Monografia de uma jamzlia de operdrios da regitio de Leiria" (1939), ''Monografia duma jamzlia rural da freguesia de Ponte de Sor (1941), ''Monografia de duas
jamzlias operdrias da CUF no Barreiro" (1948) "Aspectos da vzda jamzliar nos suburbios de Luanda" (1970).
11

11

11

'ITaba/lto

Inclui tanto o processo de trabalho coma as condi<;oes do mesmo. 0 tema e
introduzido em 1964 e apresenta o total de 13 unidades correspondendo a 2,8%
do valor global, dos quais 12 se situam no 3.Q periodo. Sao exemplo A attfude do
nativo da S. Tome perante o traba!ho" (1964 ), "Estudo sobre o traba!ho feminzito no meio
11
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operdn'o // (1964 ), "Relaroes humanas no trabalho. Inquinto aos operdn'os de uma empresa metaltirgica de Lisboa" (1964), "Efeitos do Rufdo industrial sobre o trabalhador"
(1965), "Selecpio de Pessoal e integrard'o do trabalhador na empresa" (1971).
Actividade econtfmica
Categoria residual, 10 unidades correspondendo a 2,2% da prodw;ao, estes estudos tomam como objecto a actividade econ6mica. 0 tema apresenta
valores mais fortes no primeiro perfodo (7unidades ). lnclui estudos do tipo
"Monografia sobre a Adega regional de Colares'' (1940), "Monograji'a da Faorica
Metaltirgica Duarte Ferreira & Fzlhos'/ (1940) //Monografia da Faorica de papel do
Prado e cidade de Tomar" (1942).

3. A Conjuntura Social, Politica e Academica
3.1. Periodo de 1935 a 1949

A conjunfllra social e politica
Fruto do processo politico militar do 28 de Maio de 1926 que derruba a
1.'1 Republica, o Estado Novo, enquanto regime politico, existiu somente a partir de 1933. Os anos que decorrem entre o acontecimento que o determina e a
sua efectiva<;ao foram caracterizados pela continuidade da instabilidade que
pretendera resolver. Chegado ao poder pela via das Finan<;as, Salazar consolida a sua imagem e afirma publicamente o seu pensamento politico tornandose rapidamente Chefe do Governo.
0 ano de 1933 e assim o infcio de urn perfodo de grande actividade
governativa/legislativa, durante a qual se lan<;am as bases ideol6gicas e jurfdicas do regime politico do Estado Novo e se estabelecem as institui<;oes que o
suportam. Aprovada a Constitui<;ao da Republica, segue-se a aprova<;ao do
Estatuto do Trabalho Nacional "motor fundamental da dinamica corporativa"
(6: 1993: 329), e o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN). Estavam deste
modo garantidos os instrumentos fundamentais, que configurariam o espfrito e
a forma autoritaria e corporativa do Estado Novo 12 • A completar o quadro,
organismos como a Funda<;ao Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT),

12
Os discursos proferidos por Salazar durante este periodo clarificarn as inten<;:oes e
os processos atraves dos quais o Estado Novo se propunha a consolida<;:ao do regime. Eles
cobrern todos os aspectos e dirnensoes do "edificio corporativo", desde a organica politica
do Corporativisrno ate a estrutura produtiva, econ6rnica, ideol6gica, religiosa e repressiva
do Estado Novo.
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fundada em 1936 corn o objectivo promover "o aproveitamento do tempo livre
dos trabalhadores portugueses por forma assegurar-lhes o maior desenvolvimento ffsico e a elevac;ao do seu nivel intelectual e moral ", 13 sao igualmente
instituic;oes que veiculam junto das classes mais humildes o espirito do regime
e os seus valores. Estes, como verdades em que assentani a sua governac;ao sao
definidos claramente por Salazar no discurso que profere em Maio de 1936:
"Nao discutimos Deus nem a virtude; nao discutimos a Patria e a sua Historia;
nao discutimos a familia e a sua moral; nao discutimos a gloria do trabalho e o
seu clever." A familia representa o pilar fundamental da sociedade, enaltecendo-se nela o papel da mulher como uma "coluna da farru1ia, base indispensavel de uma obra de reconstruc;ao moral" (Ferro, 1978:156). A doutrinac;ao do
regime nao se limita a dimensao discursiva e perpassa para dimens6es mais
abrangentes como o ensino. Nos livros do ensino primario leituras como "As
LipJes de Sa/azar'' apresentam legendas "Deus, Patria e Familia: A Triologia da
Educac;ao Nacional" e corn imagens alusivas, contribuem para a interiorizac;ao
de urn modelo de sociedade e dos principios do Estado Novo. A farru1iua e
contemplada corn urn titulo na propria Constituic;ao de 1933, definindo-se no
Artig. N.Q12 - "0 Estado assegura a constituipio e difesa da jamzlia, como fonte de
conservapio e desenvolvimento da rara, como base primdria da educarrio, da disciplina
e harmonia social, e como fundamento da ordem polftica e administrativa, pela sua
incorporarrio e representarrio na jreguesia e no municfpio."
Protagonizando urn estado forte e urn intervencionismo economico e social o
Estado Novo nao se limita porem as quest6es da gestao politica e economica,
ele afirma igualmente a sua "veiculac;ao oficial ou oficiosa de uma concepc;ao
de vida e de uma moral dominante, designadamente atraves de uma forte orientac;ao ideologica do ensino e de urn enquadramento ideologico preciso da
juventude, da farru1ia, do trabalho e da cultura no quadro da organizac;ao corporativa ou de organismos como a Mocidade Portuguesa fundada em 1936."
(Rosas, 1996:199) Neste dominio encontram-se igualmente as organizac;oes de
caracter repressivo corn particular destaque para a policia politica (PIDE) e
para a Censura.
E grande tambem a actividade da Igreja Catolica que neste periodo se
reorganiza. Urn dos principais passos da-se em 1933 corn a criac;ao da Acc;ao
Catolica Portuguesa.
No contexto intemacional os anos 30 e 40 foram decadas conturbadas, a
emergencia dos fascismos em paises como a Italia e a Alemanha, a guerra civil
espanhola (1933-36), terminando mesmo corn a eclosao de urn grande conflito
mundial. Qualquer destes acontecimentos teve repercuss6es internas, mas, e
este ultimo acontecimento- 2.1! Guerra Mundial- que vai marcar na decada de
40 a vida nacional.
13
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Os problemas sodais sao, por tudo isto, muito graves neste periodo, e
colocam-se nao apenas pela situa<;ao conjuntural, mas eles sao a consequencia
social do atraso estrutural de que o pais vinha padecendo. Ha por isso
subjacente a todos eles, quer sejam do dominio da saude, da educa<;ao ou do
emprego, a condi<;ao de pobreza generalizada em que vivia a grande maioria
da popula<;ao sobretudo a radicada nos meios rurais do interior do pais, onde
o analfabetismo e o trabalho infantil alimentavam e perpetuavam a pobreza,
"As elevadas taxas de analfabetismo que se tern verificado, reflexo do atraso
cultural do nosso pais, radicam em problemas muito vastos de ambito econ6mico, social e de mentalidade que se manifestavam no deficiente cumprimento
da escolaridade obrigat6ria, em especial nas regioes rurais mais desfavorecidas
onde a pobreza generalizada tornava indispensavel, desde cedo, o contributo do
trabalho infantil para a economia familiar". (C.P in Rosas e Brito, 1996:46) 14

A analise enunciada in Rosas na verdade refere-se a uma epoca posterior,
porem, urn estudo da epoca efectuado em 1935 por Paul Descamps por solicita<;ao do poder politico (in Mattoso:1994), apresenta as condi<;oes degradantes
em que as famflias vivem corn frequencia. E nao se trata dos que fazem da
miseria motivo de featraltdade explordvel de que £ala Salazar (FERRO, 1978: 128),
mas as famflias operarias portuguesas "as casas operdrias sao corn demasiada frequencia mal tluminadas/ hd uma simples pia no pdtio, onde se despejam as dguas sujas
eo restd' (Mattoso, 1994: 99) A prostitui<;ao e a mendicidade invadiam os centros urbanos das principais cidades como se verificou (Mattoso, 1994:99) atraves da analise de relat6rios das autoridades administrativas e policiais das
principais cidades.
Apesar da Constitui<;ao de 1911 declarar expressamente o direito a assistencia publica, tambem nao se pode escamotear o facto de que no domfnio da
assistencia a heran<;a do Estado Novo e
"um sistema de assistencia social incipiente, onde a interven<;ao publica se ocupava
prioritariamente da coordena<;ao das institui<;oes privadas de ajuda e beneficencia, onde o ataque a mendicidade prevalecia sobre a elimina<;ao das suas causas,
onde a concep<;ao dominante das ac<;oes era a assistencia caritativa. Esta situa<;ao vai manter-se, e mesmo acentuar-se, durante os primeiros anos do Estado
Novo." (C.F. in Rosas, 1996:71)

E neste

sentido que se pode entender a retirada do direito explfcito
sistencia na Constitui<;ao de1933.

a as-

14
0 analfabetismo era verdadeiramente uma chaga, de tal modo que a P Republica
havia feito do seu combate urn pouco a sua bandeira. No Estado Novo no entanto verifica-se urn retrocesso corn diminui<;iio da escolaridade obrigat6ria, e corn a nomeac;:ao de agentes menos qualificados para as zonais rurais do interior.
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Ao tempo, Salazar, questionado por Antonio Ferro 15 a proposito "do problema dramatico da mendicidade e o problema alarmante da falta de camas
nos hospitais" 16, refere:
"0 segundo - elucida-me o dr. Salazar - esta a caminho de ser resolvido. Resta
o problema da mendicidade, o mais angustioso, talvez, por ser o mais teatral,
porque faz pensar aos estrangeiros e ate aos nacionais que atras dessa miseria
que se ostenta, que torna dificil o transito da cidade, ha uma miseria que se
esconde, mas que vai alastrando ... E, no entanto, e esse urn pensamento errado.
Essa mendicidade nao e urn mdice de miseria porque e antes urn vicio, porque a
maioria dos que pedem nao precisam de pedir. 0 caso nao tern portanto a gravidade que se atribui, salvo a sua teatralidade exploravel, e pode ser resolvido,
se houver boa vontade, castigando severamente, os falsos mendigos, devolvendo a procedencia, a sua terra natal, os pobres que nao sao de Lisboa e metendo
os restantes, os autenticos, nos asilos existentes e noutros que se improvisem
para acudir urgentemente, a esse mal. Julgo ser essa a orienta<;ao do sr. Comandante da Policia, que ao assunto ja esta dedicando a sua melhor aten<;ao ... "
(Ferro, 1978:128)

E sem duvida impressionante o plana apresentado por Salazar relativamente a pobreza. As solu~6es eshio na base da considera~ao da pobreza coma
urn vicio e falsidade preconizando-se por isso a puni~ao dos impostores, apontando-se a urgencia da devolu~ao ao seu meio, e finalmente nos casos de autenticidade reconhecida, os asilos. E, para que nada falhe cabe ao sistema policial a implementa~ao do programa.
Esta e a versao oficial, porem, a realidade e que as condi~6es de vida se
tomam insustentaveis levando mesmo ao despertar de uma forte agita~ao social,
"sob os efeitos da falta de generos e da fome, dos salarios insuficientes, do agravamento das condi<;6es de vida que ja antes desafiavam os mlnimos de subsistencia, da chocante evidencia das desigualdades que a guerra acentua, e o
primeiro elemento viabilizador do sistema que se rompe: a contesta<;ao do movimento operario." (Mattoso, 1994:353)

De facto as greves operarias de 42-44, ja corn uma crescente politiza~ao
marcam a quebra de uma certa "paz social" vivida na decada anterior17 • Mas a
agita~ao social grassa urn pouco por todas as actividades. Os desempregados
da agricultura iniciam (Santiago do Cacem, Aljustrel e outras zonas do Alentejo)

15

Serie de entrevista realizadas em 1932, ja na qualidade de chefe do governo.
A questao e colocada deste modo pelo entrevistador Ant6nio Ferro.
17
Lideradas algumas destas ac<;6es pelo PCP ja na clandestinidade. Porem nem todas
as ac<;6es tern essa lideran<;a ja que e urn periodo em que a oposi<;ao ao regime encontra
ecos em diferentes sectores da sociedade, nomeadamente na classe media e intelectual e
estudantil, estes atraves das lutas academicas de 1941.
16
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assaltos colectivos ou, mais ordeiramente, vem pedir aos presidentes das camaras que lhes deem "piio e trabalho" (Mattoso, 1994:363).
Muito embora sejam as ac<;oes levadas a cabo no Alentejo aquelas que
fazem mais historia, outras tern lugar na zona do miniftindio. No Norte siio
sobretudo os levantamentos contra as invasoes maci<;as de propriedades particulares em busca de minerios e de generos alimenticios, e as frequentes ac<;oes
de apreensiio destes pelas autoridades.
"0 corte de estradas para obstar a que fosse levado o cereal das aldeias foi
igualmente frequente: 'Come<;ou a tocar a sineta da fabrica de fia<;ao e tecidos
em Campelos, no concelho de Guimaraes, e o sino da igreja do local a tocar a
rebate, come<;ando novamente o povo a juntar-se aos magotes na estrada, principalmente mulheres em grandes gritos, dizendo que tinham fome e queriam
pao.' Viam-se 'varios grupos de indivfduos armados de foices ro<;adoras, paus e
machados corn pinheiros atravessados nas (... ) estradas fazendo parar todo e
qualquer vefculo que passasse pelas mesmas, talvez corn o fim de verificar se
transportavam cereal." (Mattoso, 1994:366)18

Enquanto tal se passava, "Na Assembleia Nacional, lavradores e agrarios
proclamarn que o 'desaforo tern limites' e colocam o 'momentoso problema do
policiarnento rural." (Mattoso, 1994:363), a que o govemo responde corn o endurecirnento do regime, quer atraves dos mecanismos de censura quer por ac<;iio
da Policia Politica (PIDE), a qual criada logo no ano de 1933 (PVDE) ve a sua
importancia e ambito ser alargado a partir_de 1945.
Nada porem conseguia suster o mal-estar da sociedade portuguesa. A oposi<;iio fortalecia-se chegando mesmo a apresentar em 1949, pela primeira, vez
urn candidato proprio as elei<;oes para Presidente da Republica - o general
Norton de Matos. E, embora sempre muito proxima do regime alguns membros da Igreja Catolica (do corpo eclesiasticos e leigos) tomam posi<;oes
desafectas as politicas de Salazar.
Eis o contexto que obrigou o regime e o mundo politico a olhar o pais
real. Pais real que se via essencialmente como urn mundo rural. Salazar compreende que e preciso mudar algo para manter o sistema. :E chegada a hora de
relan<;ar a produ<;iio nacional, a industrial mas sobretudo a agrfcola e extractiva (pescas, minerios, corti<;a, produ<;iio florestal).
Assim, no sentido do apaziguamento social, e do desenvolvimento do
pais siio criados alguns organismos e dinamizados outros ja existentes, como
foi o caso do Comissariado do Desemprego - criado em 1932 junto do Ministerio
das Obras Publicas, atraves do qual se coordenava o desemprego. Neste ambito
se criou urn £undo de desemprego para subsidiar obras publicas (caminhos de

18
Nestes trechos sao citados relat6rios do Comando da GNR, os quais no texto original se encontram entre aspas. A fim de ser fiel a estrutura do texto optei por coloca-los entre
aspas simples.
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ferro e estradas ), muitas delas promovidas pelas Casas do Povo e que empregava os trabalhadores desempregados, em desemprego total ou sazonal. Igualmente a Junta de Coloniza~iio Interna criada em 1936 apresenta urn novo dinamismo que estende a todo o pais, nomeadamente no dominio florestal, interven~iio que vai originar alguns conflitos nas zonas onde os baldios desempenhavam uma importante fun~iio economico de apoio as comunidades aldeiis.19
A faml1ia e reafirmada como celula de produ~iio e as aldeias como comunidades. 0 local tern urn peso enorme e o seu desenvolvimento come~a a ser
pensado. Algumas profiss6es de interven~iio nos meios rurais continuam a ter
sentido nos programas do estado, e o caso das Educadoras Rurais.

A emetKincia das primeiras Esco/as de Seroi;o Social
No entanto a realidade social e bem diferente daquela que Salazar apresenta,
e mesmo dentro dos sirnpatizantes do regime e evidenciada a necessidade de
uma forma~iio espedfica para atendirnento das graves quest6es sobretudo as
que se articulam corn a saude. Uma dessas vozes e a da medica Branca Rumina
ligada ao movirnento higienista que vinha pugnando desde a decada de vinte
por uma forma~iio social, e a nivel politico a da Condessa de Rilvas, que considera niio ser suficiente a boa vontade e a ac~iio caritativa para enfrentar os problemas sociais existentes no pais. Torna-se indispensavel, escrevera, actuar por
meio de uma ''formartio tecnicd' que permita transformar a sirnples visita social
num momento onde a profissional utiliza "o seu metodo, a sua tecnicd' o que
afirma, se consegue ja em escolas sociais existentes em paises mais progressivos.
Surgem assim, na linha de algumas forma~6es ja existentes (enfermeiras
sanitarias e visitadoras) os primeiros curso de Servi~o Social no Instituto de
Servi~o Social em Lisboa em 1935 corn direc~iio da Condessa de Rilvas e orienta~iio especializada da assistente social francesa Marie Therese Leveque. 0 curso
inicia-se sob a tutela da Igreja. 0 Cardeal D. Manuel Cerejeira nas palavras
inaugurais do curso em Lisboa dira que a forma~iio devera permitir aos novos
profissionais "aprender a jazer bem o Bem" realizando uma ac~iio de verdadeiro
"aposto!ado social'.
0 curso de Servi~o Social e regulamentado em 1939 atraves do Decreto-Lei n.Q 30 135 de 14 de Dezembro de 1939 20, o qual e enunciado no Diario do
Governo desse dia corn o objectivo de aprovar "o piano geral de estudos e progra-

19
Este tema e o contexto social e politico e recuperado por Aquiline Ribeiro em
"Quando os Lobos Uivam" (1958). Por causa desta obra foi Aquiline sujeito a processo criminal acusado de 'desacreditar as institui~6es vigentes' (cf. C.C.R. in RosAS, 1994:842)
20
Em 1937 inicia actividade a Escola Normal Social em Coimbra sob a orienta~ao das
Franciscanas e de Constance Davon assistente de Psicologia e Higiene Mental (MARTINS,
1999:286-298).
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mas, tudo para a formapio de dirigentes zddneas e responstfveis no meio a que se destinam, ao mesmo tempo conscientes e activas cooperadoras da Revoluplo Nacional".
Nesse espirito o Decreto-Lei estabelece uma profissao exclusivamente feminina
" ... escolas de formarao social onde se habilitem raparigas, ate da melhor condzf:tlo..." as
quais norteadas pelas "stls doutrinas" deveriam exercer a sua ao;:ao " .. .funto de
ja7m'cas, organizaroes projissionais, instituzf:oes de assistencia e de educarao colectiva e
de obras similares uma acrao persistente e metddz'ca de multiplos objectivos - higienicos, morais e intelectuais - ... " cujo objectivo se enquadra nas preocupa<;:oes de
'~ .. elevarao do nfvel de vzda da gente portuguesa..." .21
0 programa curricular, materializa este querer atraves da componente
academica desenvolvida ao longo dos 3 anos em quatro eixos - 1) estudo da
vzda Jfsica e suas perturbaroes, 2) da vzda mental e moral, 3) da vida social e
corporativa, 4) do serviro social e do seu funcionamento -, e uma componente pratica contemplando estagios a realizar "em serviros hosptfalares e similares servzf:os de protecrao it in.foncia, institutos e dispenstfrios de prifzlaxia e higiene social,
jaon'cas e organizaroes corporativas." 22
N o dominio da assistencia ressalta a cria<;:ao do Centra de Inquerito
Assistencial (1941) corn o objectivo de "proceder ao estudo das condi<;:oes e
grau de indigencia ou pobreza das famHias que reclamam a assistencia publica
e das formas mais convenientes de esta lhes ser prestada." (Martins, 1999:336)
Mas a principal medida tern lugar em 1944, corn a aprova<;:ao do Estatuto
da Assistencia Social onde, reafirmando-se o caracter supletivo do Estado nas
ac<;:oes de assistencia social, se explicita a orienta<;:ao de que as actividades de
assistencia tern como destinatario preferencial a farm1ia, e se define a complementaridade da assistencia face ao sistema previdenciario. Nesta sequencia em
1945 procede-se a reorganiza<;:ao dos servi<;:os de assistencia, corn a cria<;:ao do
Instituto de Apoio a Familia (IAF) que se torna o primeiro servi<;:o oficialmente
organizado de apoio social. 0 seu objectivo de "favorecer a familia na sua
constitui<;:ao e promover a melhoria das suas condi<;:oes morais, econ6micas e
sanitarias" e concretizado atraves de uma estrutura centralizada. A assistencia
social e predominantemente realizada, ap6s inquerito assistencial, atraves de
presta<;:oes assistenciais em especie.
A produ;iio acadtfmica no primeiro petiodo

E pois neste contexto politico-ideol6gico e corn base nesta forma<;:ao que
sao produzidos as 127 unidades, que se situam maioritariamente na categoria
Localidades corn 47%, a que se segue o estudo de lnstitui<;:oes I Organiza<;: oes
corn 23% e Farm1ia corn 18%.
21
22
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Relativamente ao tema localidades ele e uma presenc;a constante em todos
os perfodos. Mas do ponto de vista politico nao sera porem ainda neste perfodo que o desenvolvimento local se torna preocupac;ao resultando em programas oficiais, daf que os estudos desenvolvidos nao apresentem essa inspirac;ao.
No infcio d a profissao a introduc;ao do tema institui~io/organiza~io
apresenta a pertinencia de urn maior conhecimento da realidade onde a pratica
profissional tern a sua efectividade.
Toda a produc;ao que toma a familia como objecto se situa neste perfodo,
estudos em que me parece estarem presentes duas influencias. A primeira nitidamente ideol6gico-polftica, advinda do poder politico e da propria Igreja
ambos considerando a fami1ia enquanto celula base da sociedade (o decreto-lei
n.Q 30 135 da-lhe grande importancia como objecto do Servic;o Social). A segunda
ainda que marcada por algum cariz ideol6gico surge pela influencia de Le Play,
(e assumida pela escola de Le Play a apologia da farm1ia como propagac;ao da
rac;a e educac;ao dos filhos, dela dependendo a harmonia e reorganizac;ao social),
atraves de urn forte contributo metodol6gico. Le Play o metodo de construc;ao
das monografias baseia-se na observac;ao directa no terreno, na analise comparativa, tendo como instrumentos analfticos o orc;amento familiar e as informac;oes sobre o contexto familiar 23 • De Le Play se refere explicitamente "a ligac;ao
que une as tecnicas de inquerito (na ocorrencia as suas monografias sobre as
famflias operarias) e a intenc;ao polftica e social" (Akoun, 1977:101) "Le Play
atribufa as suas monografias urn papel muito preciso. Via nelas o instrumento
de uma analise comparativa, que permitia revelar as condic;oes da felicidade ou
da infelicidade dos povos. 0 conhecimento destas condic;oes deve ser transmitido a elite do pais respectivo. E a esta que cabe em seguida tomar as medidas
apropriadas." (Akoun, 1977:102)
A influencia de Le Play nao e de estranhar no Servic;o Social pois, no panorama nacional e perante o ostracismo a que o estado vota as ciencias sociais,
esta formac;ao tern quase o exclusivo de penetrar no pensamento sociaF4 •

23
A sua influencia surge sobretudo por intermedio de Leon Poinsard e Paul Descamps
investigadores seus discipulos que realizaram durante este perfodo varios estudos sobre
Portugal. A influencia de Le Play e no entanto anterior a este perfodo, sendo referido ja nos
Congressos da Democracia Crista em 1908 "0 prirneiro indfcio de penetra~ao academica da
escola de Le Play em Portugal encontra-se na publica~ao, em 1908, das li~6es que, a par de
outras, sobre o metodo e as doutrinas dessa escola proferiu Marnoco e Sousa no ano lectivo
de 1907-1908, precisamente no funbito da cadeira de Economia Politica ... " (CRuz,1982:106).
24
Embora em Fran~a a sua influencia esteja ja em declfnio, em Portugal ele vai influenciar os meios politicos conservadores e ligados ao catolicismo social. Salazar "lia Le Play
apreciando a defesa do principio da autoridade, da solidez da familia como base da organiza~ao social, da coopera~ao entre operarios e patr6es, bem como a afirma~ao da importancia da educa~ao" (FRANCO NocuEIRA in BRAGA DA CRuz, 1982:108). 0 meio academico e abrangido sobretudo pela influencia de Serras e Silva, cuja proximidade politica corn o Estado
Novo e corn o Servi~o Social e conhecida.
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Tal facto e reconhecido por estudiosos das ciencias sociais neste periodo "Sera
no entanto ao nivel das polfticas sociais que o impacto academico da ciencia
social mais se fara sentir em Portugal, sobretudo na organizac;ao de cursos de
servic;o social e de enfermagem, e na doutrinac;ao efectuada pelas Semanas
Sociais Portuguesas." (Cruz, 1982:116)
Actividade econ6mica e Problemas Sociais sao categorias apenas sinalizadas neste periodo corn uma participac;ao residual.

3.2. Decada de cinquenta
A conjuntura social e po/{tica
Vive-se o p6s-guerra corn o surgimento de organizac;6es como a ONU,
NATO e a criac;ao da OECE (depois OCDE). 0 Piano Marshall esta em curso
na Europa. Em Portugal verifica-se o relanc;amento de obras publicas e da produc;ao industrial corn vulto para o Piano de Rega da Cova da Beira e do
Alentejo (barragens) a produc;ao energetica (construc;ao de barragens fluviais:
Cavado, Douro, Tejo) eo lanc;amento dos Pianos de Fomento Nacional (I -1953-58; 11- 1959-1964). A reconstruc;ao da Europa nao e ainda urn grande atractivo
uma vez que a emigrac;ao portuguesa tern ainda nesta decada como destino
prioritario o Brasil (Mattoso, 1994 :421).
Continuidade e mudanc;a sao por isto conceitos que assentam bem numa
decada em que sob a capa de urn (aparente) imobilismo a sociedade portuguesa, inicia "urn dos mais profundos processos de mudanc;a estrutural da sua
hist6ria, nao obstante poderosos factores sociais e politicos de resistencia que
subsistiam, condicionando negativamente o ritmo e o alcance das transformac;oes modernizadoras." (Rosas, 1994:419)
Altera-se o tecido econ6mico e verifica-se uma progressiva industrializac;ao, que comec;a a funcionar como polo de atracc;ao aglutinando junto das
grandes cidades uma grande quantidade de populac;ao que abandona os campas. Este exodo rural originou urn crescimento an6malo fazendo surgir grandes dormit6rios em redor das cidades o que, na ausencia de acompanhamento
social e urbanistico, conduziu a degradac;ao das condic;6es de vida dos sectores
mais pobres da populac;ao, precisamente daqueles que buscavam nos grandes
centros melhor condic;ao de vida. De tal facto sofreram sobretudo a grande
Lisboa e o grande Porto. Mas corn isto a populac;ao portuguesa comec;a a ver
alterados os seus modos de vida.
0 exemplo paradigmatico encontra-se nos Pianos de Fomento em que o
Estado, sem que isso o leve a assumir a existencia de situac;6es de pobreza,
define objectivos de "melhoria do nfvel de vtda da populapio", sem mesmo definir
acc;6es especificas para obter a melhoria que diz pretender. Por outro lado as
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estruturas assistenciais que vigoram desde 1944 (Estatuto da Assistencia
Social) mantem-se em vigore apenas virao a sofrer alterac;oes em 1965.
No dominio politico factor de relevo foi a candidatura do General Humberto Delgado evidenciando o mal-estar que se sentia.
No entanto do panto de vista social refere-se a continuidade dos problemas do periodo anterior, elevada mortalidade infantil, analfabetismo, e o surto
de emigrac;ao neste perfodo preferencialmente para a America do Sul.
Instil'llcionalizafliO do Seroifo Social

0 Servic;o Social vivia os anos de confirmac;ao da profissao cuja inserc;ao
se verifica urn pouco par todo o territorio em valencias ligadas quer a necessidades espedficas, (prestac;ao de cuidados medicos e vigilancia sanitaria, na Assistencia Nacional aos Tuberculosos, Dispensarios de Higiene Social; Tutorias
de Infancia, etc.) quer a servic;os de atendimento a necessidades gerais (Centra
de Inquerito Assistencial, Instituto de Assistencia a Farm1ia; Servic;os Medico-Sociais das Caixas de Previdencia).
Do panto de vista do ensino, este sofre nesta decada a primeira (mas aparente) intenc;ao de mudanc;a.
0 quadro legal da formac;ao e alterado e corn ele o plana curricular corn o
objectivo de " ...conseguir uma correspondencia mais peifeita as exigencias da evolupio social portuguesa, que, semelhantemente a de outros pafses, rec!ama se de cada vez
maior incremento as actividades de grupo, educativas e culturais, aos movimentos de
organizapio das comunidades e aos estudos de cardcter sociokfgico em que essas actividades e movimentos forrosamente tem de basear-se". Trata-se do decreto-lei n. 9 40678
de 10 de Julho de 1956 e da Portaria n.9 15972 de Setembro do mesmo ano que
constituem a data o quadro legal da formac;ao em Servic;o Social.
Estas mudanc;as parecem configurar-se coma potenciais "( .. . ) vias de ruptura corn a concepc;ao dos anos 30 ( ... ) contributo importante na construc;ao da
identidade do Servic;o Social portugues" (Monteiro, 1992:120), contudo nao ha
uma traduc;ao real destas intenc;oes uma vez que o plana de estudos se limita a
reforc;ar as disciplinas de direito, mantendo par outro lado o peso das cadeiras
ligadas a saude/higiene.
Mas o novo quadro legal e a conjuntura geral da sociedade portuguesa
abriram espac;os que contribufram para a fermentac;ao de formas identitarias
da profissao, particularmente coma refere Monteiro (1992) o distanciamento
formal dos preceitos de Estado Novo na abolic;ao da obrigatoriedade de subordinac;ao aos prindpios da formac;ao - Humano, Corporativo e Cristao, e a
equiparac;ao ao ensino universitario - atraves de uma organica do curso, que
implicava exigencias similares as da universidade quanta a durac;ao e ao processo de admissao. (Monteiro; 1992:120 e seg.)
Apesar da ruptura ser apenas aparente, e o reconhecimento ter lugar
apenas na decada seguinte, toma-se evidente a passagem de uma formapio de
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natureza filosdfica, jurfdica e para-medica para uma formapio que se abre as ciencias
sociais. (Fernandes, 1985)
E ja neste contexto, bem diferenciado do inicial, que e fundado em 1956,
por iniciativa do Bispo da diocese D. Ant6nio Ribeiro, o Instituto de Servi<;:o
Social do Porto.
A produ;tio acadtfmica 1t11 decada de 50
Nem mesmo a inten<;:ao de incremento de actividades de grupo cam atenrao
aos movimentos de organizarao das comumdades tern visibilidade no piano, que se
limita a introduzir como estudo de servi<;:o social uma cadeira de tecnicas da
profissao (metodos de trabalho ). A elabora<;:ao de uma monografia e agora explicita como esboro de trabalho socio!Ogico, aumentando-se o tempo de estagio.
Assim a influencia da Escola de Le Play, continua a sentir-se na pratica
social em Portugal, sobretudo no estudo do social. A proximidade da doutrina
de Le Play corn os metodos e valores do Servi<;:o Social, continua evidente, "observa<;:ao directa no terreno, na analise comparativa, utilizando como instrumento de trabalho o or<;:amento da fanu1ia operaria e as informa<;:oes complementares acerca do seu meio, recolhidas junto de elementos privilegiados,
as autoridades sociais". (Ferreira, 2006:135)25
Na produ<;:ao verifica-se a predominancia dos estudos de localidades representando a categoria 97% da totalidade dos trabalhos apresentados (Grcifico
n.Q1). Do Minho ao Algarve, corn representa<;:ao dos A<;:ores e da Madeira, as
monografias retratam sobretudo o local micro, o bairro, aldeia, a freguesia a
vila, a cidade.
Uma tal centra<;:ao no local deveria por certo ter algum justificativo
ex6geno dado que as mudan<;:as na forma<;:ao por si o nao justificam e por
outro lado "0 desenvolvimento regional, enquanto instrumento e objectivo de
politica econ6mica, surge de uma forma explicita nas preocupa<;:oes das institui<;:oes do Estado Novo apenas nos fins da decada de 1960." (M.A.B. in Rosas:
255) Centrei-me por isso nos aspectos politicos e sociais, verificando que houve
efectivamente, a partir do final da decada de trinta, a inten<;:ao politica de valorizar o local, nao tanto no sentido do desenvolvimento mas sobretudo no sentido
da preserva<;:ao de costumes, valores e tradi<;:oes locais. E nesse final que e lan<;:ado, (1938) o Concurso da Aldeia mats Portuguesa de Portugal, iniciativa da responsabilidade de Ant6nio Ferro26 • Pese o facto do concurso se ter realizado

25

Urn maior desenvolvimento em F ERREIRA, 2006).
0 objectivo do concurso e o de "interessar 'nessa obra do renascimento folcltfrico e
etnogrdfico nacional, o povo das aldeias~ A trajecttfria estende-se em direcpio no proprio objecto de
'culto~ o 'povo~ procurando o suporte necesstfrio para que a proposta tenha fted-back necesstfrio
dentro e fora do pais. "um juri constitufdo para o ifeito "analisa os requisitos a cumprir: habitapio,
26
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uma Unica vez em 1938, esta iniciativa marca uma diferente aten<;:ao ao local,
aldeia, freguesia ou outro tipo de aglomerado mais vasto, que vai ter visibilidade nos periodos que seguem.
0 local e tambem valorizado no cinema documentario tao em voga neste
periodo. Atraves dele pretende-se "realrar o constante apelo as cenas do quotidiano
folclorizado das regzoes coma o trabalho no ma~; cenas e costumes das aldeias, jestas e
procissoes religiosas." (Paulo, 1994:120)
0 desenvolvimento comunitario surgira como estrategia de interven<;:ao
local apenas na decada de sessenta.

4. 0 Periodo de 1960-1974

A conjunfllra social e polftica
A decada de sessenta apresenta-se como urn verdadeiro terramoto politico para o Estado Novo. A perda de Goa marcara o final da decada anterior.
A nova decada inicia-se corn o assalto ao paquete Santa Maria (1961) eo inicio
da guerra colonial. Salazar eo Pais estavam "orgulhosamente s6s" . Em 1968 e
o proprio chefe de Estado que, por ironia do destino, sucumbe a queda acidental da cadeira onde descansava.
Do ponto de vista da economia e da industrializa<;:ao preconizada, o governo perante a inviabilidade de concretizar o 11 Piano de Fomento Nacional,
cujos objectivos ficaram tolhidos corn o inicio da guerra colonial, avan<;:a corn o
Piano Intercalar de Fomento- 1964-67, originando urn novo surto de industrializa<;:ao do Pais (Settibal, Azambuja, Alverca, Marinha Grande, etc.) e desencadeando fortes rnigra<;:oes internas campo-cidade.
Corn a deflagra<;:ao da guerra colonial e a Europa em reconstru<;:ao esta
passa a ser o destino prioritario de popula<;:oes que nao encontram em Portugal
condi<;:oes de vida satisfat6rias mas tambem aquela que se sente insatisfeita
corn o regime, particularmente os jovens submetidos a obrigatoriedade do regime rnilitar que os conduzira a guerra colonial (Mattoso, 1994:421). Corn enorme peso para a emigra<;:ao clandestina em Portugal emigra-se de todo o lado
corn particular incidencia nos distritos do Norte e interior do pais.

mobliidrio e a!foia domrfstica, trajo, artes e indzistrias populares, formas de comrfrcio, meios de transporte, poesia, contos, supersft{:oes, jogos, canto, mzisica, coreografia, teatro, ftstas e outras usanras,
fisionomia topogr4fica e panoramica." (PAULO, 1994:111) Neste primeiro e unico concurso foi o
Galo de Prata (que deveria posteriorrnente ser entregue a aldeia prerniada ern seguida) atribuido a Aldeia de Monsanto. 0 trofeu entregue ern 1939 por Ant6nio Ferro ficaria definitivarnente na posse de Monsanto que ficou consagrada ate hoje corno A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal.
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Como refere Mattoso "Olhar para o Pais na decada de 60 e enfrentar urn
mundo completamente diferente" (Mattoso,1994:441). Do ponto de vista social o
pais amadurecia para a mudanc;a. 0 mal-estar que vinha sendo anunciado nas
decadas anteriores toma agora formas muito reais, quer no que conceme a sociedade civil quer aos movimentos cat6licos, o que leva Barreto a considerar que:
"A propria revolw;ao politica de 1974 ea funda~ao do regime democratico devem
ser compreendidas no quadro das mudan~as sociais mais profundas e nitidamente detectaveis desde o prindpio dos anos sessenta. A emigra~ao para a
Europa, a urbaniza~ao mais acelerada, a desruraliza~ao, a abertura econ6rnica
aos pafses ocidentais, o investimento externo e o turismo, aos quais deverao
juntar-se a crescente escolariza~ao e a introdu~ao nos costumes, sao fen6menos
mais antigos do que a revolu~ao de 1974, mas que a influenciaram, tal como
moldaram a sociedade, que se encontrava ja, nessa altura, em plena mudan~a
acelerada." (Barreto, 1997:59)

A assistincia e o Serui;o Social
No campo da assistencia social ha mudanc;as significativas corn
"A cria~ao, a partir de 1965, de novos servi~os no Ministerio da Saude e Assistencia e a entrada de novos quadros de direc~ao e tecnicos, corn uma forma~ao
diversificada e multidisciplinar, marcam urn ponto de viragem na concep~ao e
na pratica da assistencia desenvolvida em Portugal. 0 Instituto da Assistencia a
Familia (I.A.F.) e reformulado passando a dispor de tres novos servi~os : o Servi~o de Promo~ao Social Comunitario (S.P.S.C.), o Servi~o de Coopera~ao Familiar (S.C.F.) e o Servi~o de Prepara~ao de Pessoal (S.C.P.P.)" (C.F. in Rosas e
Brito, 1996:72)

Os anos sessenta foram tambem para o Servic;o Social portugues tempo
de mudanc;a, a realc;ar o reconhecimento do estatuto de curso superior - Despacho de 20 de Outubro de 1961 do Ministro da Educac;ao NacionaF7, e em
1962 criam-se em Angola (Luanda) e em Moc;ambique (Lourenc;o Marques) os
Institutos de Educac;ao e Servic;o Social.
No ano de 1960 I 61, urn novo piano de estudos introduzia disciplinas
como Economia, Sociologia e Psicologia, e o ensino de Servic;o Social ganhava
novas dimens6es corn a introduc;ao de Metodos de Trabalho Social, do Servic;o
Social, Caso, Grupo e Comunidades bem como o Servic;o Social (sectores) Medico-social, Empresa etc .. Mas as alterac;6es marcantes virao a ter lugar apenas
no Piano de 72/73. Do ponto de vista organizacional a nomeac;ao de urn director

27 Desta forma se tornou o primeiro curso superior particular em Portugal, porem isto
nao o colocou em paridade corn o sistema universitario, nomeadamente no acesso a graus
universitarios.
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mais aberto ao ensino das ciencias sociais e humanas viria facilitar o ensino
das novas areas cientificas. A Politica Social, a Deontologia e o Desenvolvimento
abriam novas possibilidades a forma<;ao. Na sociedade o desenvolvimento comuniftfrio surgia coma a possibilidade de alguma mudan<;a, e o Servi<;o Social vai
explorar essa nova estrah~gia.
A 17 de Dezembro de 1964 despacho ministerial autoriza a admissao de
alunos do sexo masculino, legitimando uma pratica iniciada no Instituto de
Servi<;o Social no ano lectivo 1961/1962, e em 1969 os Institutos (Lisboa e Porta)
passam a designar-se Institutos Superiores de Servi<;o Social.
Mas esta foi tambem a decada em que se manifestaram alguns pantos de
conflitualidade entre o Instituto e a Associa<;ao de Servi<;o SociaF8, revelando o
descontentamento face a liga<;ao e controle da forma<;ao pela Igreja, "no sentido
de levar o Estado a assumir a forma<;ao no dominio do Servi<;o Social, o Instituto
intensificou a partir de 1964 os contactos corn o Ministerio da Educa<;ao em
ordem a oficializa<;ao I integra<;ao do Curso no ensino universitario oficial. '"'9
A prot/llfiiO IICIIdtfmicll NOS liNOS 60
A complexidade, social e polftica, deste periodo reflecte-se na produ<;ao
de conhecimento, dai que neste periodo se encontre uma grande diversidade
tematica. A mudan<;a torna-se visivel pela introdu<;ao de novas tematicas particularmente o grande impacto de problemas objecto de interven<;ao. Muito
embora o estudo de localidades tenha ainda o peso de 94 unidades, os restantes temas suplantam-no.
Os problemas relativos a crian~ e ao jovem surgem pela primeira vez
neste periodo focando aspectos de educa<;ao e processo pedagogico coma atraso
e insucesso escolar bem coma rela<;6es na familia e entre a farm1ia e outras
estruturas e institui<;6es da vida social e lazer e desenvolvimento da crian<;a.
Entre outras encontram-se os estudos intitulados: "Estudo das causas sociais
condicionantes de inadaptapio ou expulstio na Obra do Ardina '~· "As crianras duma
classe especial e o tempo livre - Jnstituto Aure1io Costa Ferreira'~· "Estudo social
duma classe especial- Jnstitufo Antdnio Aure7io Costa Ferreira'~· "A responsabilidade
da comunzdade pelo bem estar da crianra" "lnvestigarao alimentar num grupo de cnimras do Bairro de Santa Maria'~· "Campos de ferias na Ajuda'~· "Estudo de um grupo
de adolescentes (Centro Social do Beator· "A dissolurao fomzliar na delinquencziz juvenzf'~· "Algumas causas de insucessos escolares. Uma experiencia vivzda com um grupo
de cnanras da 4!! Classe- Casa do Ardina'~· "Estudo de a/guns aspectos da relarao
escola-jamz7ia" ou ainda "Estudo de problemas de aprendizagem escolar e orientarao
28
Associa<;:ao que detem a data o alvani da forma<;:ao, em representa<;:ao do Patriarcado
de Lisboa.
29
Informa<;:ao ISSSL 1983.
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prifissional (aplicado a um grupo de pn!-adolescentes do C Ventoso'~
A comunidade surge ja nao nos seus aspectos genericos mas em fun<;:ao
de problematicas mais espedficas par vezes articulado a quest6es de pobreza
(assumidas corn alguma subtileza), ea questao do metodo e estrategia de desenvolvimento comunitario e as tecnicas de interven<;:ao de comunidade: //Elementos para um estudo monognifico da zona de barracas do bairro social de St!! Maria
(Ulmeira-Lisboa) ~~ //Principais causas do baixo nfvel de vida econdmica de 157 jamtlias
da Charneca do Lumiar'~· //As tecnicas de estudo duma comumdade'~· //A vzda comunittfria na Quinta do Ourives. Estudo de uma zona de barracas de Lisboa'~· //Algumas
nflexoes sobre a experiencia de desenvolvimento comunittfrio da Benedita'~· ''A Musgueira - o surgir de uma comumdade'~ //Centros sociais comunittfrios'~· //0 Centro
Socia" instrumento de promopio humana'~· //Um exemplo de dinamizapio e estudo
duma comumdade- Alcanena'~· //Estudo para um Piano de desenvolvimento comunittfrio em Stio Tome" .
De salientar a introdu<;:ao de temas implicando estudos demograficos,
quest6es da velhice e de genero Portugal e os seus movimentos demognificos //
0 problema dos velhos - Freguesia da Ajuda// e ''A/guns aspectos da gerontologia e
geriatria// //0 problema da velhice e instituz{:oes para velhos // //0 problema das mties
solteiras. Estudo realizado no Hospital Geral de San to Antdnio do Porto '~· Algumas
repercussoes do trabalho feminino na vzda familiar da mu/her empregada'~
0 trabalho e outra das novas categorias abrangendo quest6es coma a
emigra<;:ao, condi<;:6es de trabalho, trabalho feminino, concilia<;:ao corn a vida
familiar //Estudo da emigrartio para o Canada no Concelho do Fundtio '~· ''A atitude do
nativo da S. Tome perante o trabalho/ //Estudo sobre o trabalho feminino no meio opertfrio'~· //Efeitos do Rufdo industrial sobre o trabalhador'~· //Relaroes humanas no trabalho. Inquerito aos opertfrios de uma empresa metalurgica de Lisboa '~· //Estudo sobre a
situartio actual das empregadas de serviro domestico ~~
Ja a saude se manifesta coma urn dos problemas na sociedade portuguesa,
sendo a partir deste perfodo urn objecto recorrente em varias valencias: //0 problema da tuberculose '~· ''A tuberculose. A/guns aspectos medico-sociais '~· //Problemas
medico-sociais das doenras de pele (tinha, ulcera de perna, piodermite e erisipeia'~· //0 problema da debtltdade mental Sugestoes para um piano de reeducartio em Portugal'~·
//Estudo de problemas materno-infantis da tfrea abrangzda pelo dispenstfrio de Cascais '~·
//Estudos sobre perturbaroes mentais// //0 Servz{:o Social na Assistencia Psiquitftrica//
Do panto de vista do Servi<;:o Social a grande diferen<;:a desta decada esta
nao apenas na introdu<;:ao de novas temas e problematicas coma numa nova
abordagem que coloca ja as quest6es no campo de urn saber nao apenas
operativo. Sendo a prati.ca profissional uma categoria corn particular significado
procedi a uma analise mais detalhada que permitiu percepcionar subcategorias
relacionadas corn diferentes areas (predomfnio saude e empresa), organiza<;:ao
e desenvolvimento de popula<;:6es e comunidades, objectos, metodologias e tecnicas de interven<;:ao. Tal facto revela por si s6 uma inser<;:ao profissional em
novas campos, conquistados pela competencia profissional dos agentes profis11

11

11
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sionais, mas tambem a emergencia de novas necessidades que requerem uma
interven<;iio profissional qualificada. Mas a maior inova<;ao e que nesta decada
os futuros assistentes sociais elegem a profissio e o seu agir como objecto de
estudo: "A trabalhadora social e o doente canceroso em Portugal na actualidadt!' "0 Servz[o Social e a situapio econcfmica-habitacional dos operdrios das CR.G.E. '~· interrogam as fun~oes: //Servz[o medico-social. A/guns aspectos das funroes da assistente
social de hospital'~·//0 papel do trabalhador social nas Comissoes locais de desenvolvimento '~· "0 papel do Servz[o Social na organizarao de uma cooperativa de consumo // e
em 1967, a preocupa<;ao corn a rela<;ao profissionat em "Tecnicas de comunicarao
humana. A/guns aspectos'' e "'njluencia e poder social Contributo para a andlise psicolcfgica do relacionamento em Serviro Sociar
E sobretudo o Servi<;o Social manifesta a sua forte vincula<;ao a realidade
social atraves das problematicas emergentes que elege como objecto, de que
sao exemplo a criminologia, a maternidade em maes solteiras.

Notas conclusivas
Se 0 caracter exploratorio deste estudo nao permite tirar grandes conclus6es, parece-me importante mapear algumas ideias que a analise presente revelou.
As monografias apresentam caracteristicas que permitem identificar problematicas distintas em fun<;iio dos periodos e conjunturas em que se realizam,
nao sendo por isso correcto pensa-las em termos de homogeneidade como urn
produto unico.
Do ponto de vista metodologico a influencia o metodo da Escola Social de
Le Play foi forte no Servi<;o Social e manifestou-se ate tarde neste tipo de produ<;iio.
Indiscutivel parece ser que o Servi<;o Social acompanhou tendencias tanto
tematicas quanto metodologicas que, fruto de urn pensamento hegemonico se
impuseram a profissao ate a decada de sessenta, altura em que alguns ventos
da mudan<;a percorrem a sociedade portuguesa. No entanto nao ha ainda uma
clara preocupa<;ao corn a produ<;ao de conhecimento, "( ... ) a pratica de analise
critica a partir de elementos teoricos consistentes, e a questiona<;iio e analise
das praticas profissionais, estiveram praticamente ausentes do grande terreno
profissional ate a decada de 70, ficando apenas reduzidas aos segmentos mais
criticos da profissao." (Negreiros, 1999:252)
Apesar disso a decada de sessenta significa a ruptura corn temas e perspectivas instaladas, sendo significativa a ausencia do estudo das familias, tao
ao jeito da escola de Le Play. Mantendo-se ainda maioritario o estudo de localidades surgem ou ganham nova visibilidade (corn percentagens acima dos 80%
da totalidade dos estudos) as analises implicando problemas_sociais, popularoes
espec(ficas bem como a analise da prdtica profi'ssional na perspectiva de uma
interven<;iio tecnica e, ainda que discretamente a etica e a categoria trabalho.
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A produ~ao desta decada e reveladora do despontar de uma conscH~ncia
colectiva em alguns dos agentes formadores, levando a considerar, pelas preocupa~6es sabre os objectos da interven<;ao, que essa consciencia colectiva vai
despertando tambem no terreno da pratica. Efectivamente alga mudara, assim,
"( ... ) no inicio da decada de 60 e possfvel assinalar movimentos de sentido
diverso e contraditorio na estrutura de pensamento dos Assistentes Sociais
portugueses." (Branco et alt 1992:149)
Corn efeito, o movimento designado de doutrinarismo perdia hegemonia
(Branco et alt 1992), assinalando-se urn movimento de inova<;ao, que tera produzido sinais de ruptura em prol de novas concep<;6es favorecidas pelo
'abrandamento' do regime.
0 Servi<;o Social caminhava nao apenas em direc<;ao as ciencias sociais,
mas mostrava pela primeira vez a sua apetencia e capacidade para o estudo
do sociat dos problemas sociais, das popula<;6es corn as quais intervinha e do
exerdcio profissional nas varias implica<;6es. E surgem os primeiros sinais de
nao conformismo e nao alinhamento, trazendo para 0 debate temas polemicos
nessa sociedade que come<;ava a entender que nem tudo estava bem e que a
justi<;a social passava por medidas que abrangessem popula<;6es marginalizadas nos seus direitos, de que sao exemplo em 1967 o "Estudo sobre a situartio
actual das empregadas de servtf:o domestico// ,ou a //Promortio humana// em 1968.
Porem, muito embora o plana de estudos de 71 I 72 integrasse coma cadeira a lntrodurtio aos Metodos e Tecnicas de Investigartio Social, e corn ele terminasse a realiza<;ao dos estudos monograficos, so o plana que em 1987 conquistaria a legitirnidade da licenciatura e contemplaria a actividade investigativa
coma processo cientifico, tornando-se a investiga<;ao coma uma dimensao do
projecto colectivo de forma~ao.
Disse no inicio que aos silenciamentos e as ausencias tambem pode ser
atribufdo significado. Nesta produ<;ao, e pese embora os graves problemas
sociais em que se destaca a pobreza massiva e estrutural da sociedade portuguesa, a pobreza e a grande ausente. Nada no entanto que possa ser imputado
ao Servi<;o Social em particular, uma vez que a pobreza nunca foi assurnida pelo
Estado Novo coma urn problema social e as condi<;6es de repressao e de censura
nao permitiam agir e £alar sabre ela livremente30 • 0 Estado Novo assumia
"o pobre" (o born e o mau pobre, o merecedor e o nao merecedor) mas nao

30
"Raros sao no entanto os estudos efectuados sabre as questoes da pobreza ao longo
do periodo de vigenda do Estado Novo. Nao pode deixar de se considerara significativo que
somente para os tiltimos anos do Estado Novo seja passive! obter estimativas do nivel de
pobreza existente na sociedade portuguesa, estimativas essas contidas em estudos realizados e
publicados ap6s o 25 de Abril de 1974. A ausencia de um debate aprofundado este problema pode ser explicado pelo contexto de repressao social existente, mas igualmente por
alguma acomoda<;ao da sociedade, habituada desde sempre a conviver com a realidade da
pobreza."(C.F. in RosAS, 1996:742)
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a pobreza31 • Assim o Servi<;o Social ira intervir sabre uma realidade oficialmente
negada, sendo igualmente par isso discretas e camufladas as alusoes a mesma.
Corn cumplicidades visfveis mas corn interac<;oes evidentes, a produ<;ao
demonstra, sobretudo a partir da decada de sessenta, a efectiva vincula<;ao do
Servi<;o Social as multiplas manifesta<;oes da questao social da epoca - saude,
condi<;oes de vida e de trabalho, rela<;oes de genera, familia e intergeracionalidade, levando-me a concluir que a profissao assumiu o diploma mas reformulou o mandato na medida em que a abertura da sociedade portuguesa o
permitiu. 0 Servi<;o Social demonstrou assim a sua capacidade de interpretar
os sinais e a eles reagir. Este e ainda o desafio.

31
E sintomatico notar que tendo as zonas de Lisboa-Loures-Alenquer-Santarem vivido
em 1967 as maiores cheias do seculo XX, onde varias institui<;:oes tiveram interven<;:ao atraves
de muitos profissionais de Servi<;:o Social nao haja urn estudo que contemple a questao.
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