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Introdu~ao

Passados cinquenta anos de forma<;iio em Servi<;o Social no nosso pais,
importa configurar a traject6ria que define este curso na hist6ria do lnstituto de
Lis boa.
E surpreendente verificar que, apesar das condicionantes ideol6gico-politicas
particulaqnente dificeis e constrangedoras para a evolu<;ao da sociedade portuguesa, o ensino de Servi<;o Social processou-se segundo uma dinfunica que acompanhou de perto a . evolu<;iio operada nos paises democniticos. Tal se deve, quer a
permissividade consentida pelo regime que nao podia politicamente ignorar os
problemas e os riscos sociais do descontentamento e eventual organiza<;ao dos
trabalhadores da industria dum centro como Lisboa, quer aquela autonomia que a
escola como espa<;o pedag6gico sempre cria face aos poderes instituidos. Acresce
que o sentido do humano na cultura popular portuguesa esta profundamente
marcado pelos valores de <<misericordia>> (compaixiio, equidade, afei<;ao, benevolencia) do cristianismo, traduzindo real capacidade de resistencia intrinseca face a
urn regime omnipresentemente repressivo a nivel das ideias e dos sentirnentos.
Neste sentido e como facto simb6lico, e de referir que o Instituto, aquando da
sua fundac;iio e ate 1944, e dirigido tecnicamente por urn estrangeiro, a Assistente
Social Marie Therese Leveque.
No seu percurso, o Instituto regista a evoluc;ao de urn ensino que, sendo
oficialmente reconhecido para a forma<;iio de profissionais do controlo social, se
fundamenta progressivamente nas ciencias sociais e se orienta para a intervenc;iio
social, concebida em termos de justi<;a social.
Niio fora a declarada oposi<;iio as ciencias sociais e o conservadorismo da
universidade portuguesa, ter-se-ia dado o dialogo que pennitiu, em outras sociedades e consideradas desenvolvidas, niio encarar de forma subalterna ou paliativa a
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fun~iio dos profissionais de acc;ao social, concebendo-a antes como intervenc;iio
cientifico-tecnica e niio como mera actividade de execuc;ao das politicas de
protes;~ao social.
E semelhante a experiencia e tentac;ao hist6ricas de humilhar a filosofia e a
ciencia teologia, persistir em paradigmas estruturados na excelsidade do acto de
analisar e na precaridade do acto de intervir. Sao reservas mentais negativas de urn
passado de <<senhor-escravo•• que teimosamente persiste, retardando a mudanc;a de
comportamentos para uma sociedade complexa, plural e solidaria.
Para quem queira ter da hist6ria uma visao que ajuda a intuir e a analisar o
devir do quotidiano enquanto sintese de estabelecido-frustrac;ao-ruptura, sabeni
defender-se da matriz do pensamento dualista. Modos de pensar que, por efeitos de
red uc;iio e disjunc;iio, tomam a razao bloqueada e retardam os comportamentos de
risco e inovac;iio. Assim, os modelos de revoluc;ao ou de continuidade sao
obstaculo para lucidamente aquilatar do valor do velho-novo e do novo-velho. Nao
abrigar as zonas de mediac;ao entre o passado e o futuro e ficar impossibilitado de
ide ntific ar e potenciar OS polos de des-encontro, isto C, 0 descontentamento e 0
desejo.
Serve a presente ideia para afirmar que o Servic;o Social, enguanto modalidade de intervenc;ao cientifico-tecnica, emerge de praticas indiferenciadas de acc;ao
social qu e a hist6ria registou como formas de solidariedade e sociabilidade
tradicionais (religiosas, corporativas ou de vizinhanc;a) e ainda como assistencia
publica.
_
.
/ .
.
.
No contexto da << questao social», quando a soc1edade urbano-mdustnal no seu
processo acelerado de transformac;iio a todos os niveis se consolidava, surge a
necessidade de ampliar e reorganizar a protecc;iio social e de preparar agentes
qualificados para as instituic;oes sociais. Os trabalhadores sociais.
Era uma sociedade em revoluc;iio que o poder procurava socialmente estabilizar. E o tempo da emergencia do social, berc;o das ciencias psicol6gicas e
sociol6gicas. Uma realidade cuja identidade continua subaltema das ciencias do
<< ~orpo >> (medicos) e da << ordem •• Uuristas). Ainda hoje, e particularmente entre
nos.
Niio basta o funcionario policial ou administrativo. Niio chega a actividade
voluntaria de bem-fazer associada ao bem-merecer. Aberto o caminho da insuficiencia e da necessidade , estao criadas as condic;oes para a complexificac;ao:
a necess~dad e de projectar uma formac;ao academica para o exercicio do Servic;o
Social. E o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos 1 .
A questao proletaria - como <<indigencia da multidao••, <<miseria imerecida••,
imposic,:ao de << Uffi jogo quase servil imensa multidao dos proletarios>>, <<temfvel
conflito» 2 - vai ser o quadro e o estimulo que impulsioria o nascimento do
Servi~o Social enquanto actividade profissional de <<auxilio e educac,:iio social» 3 .

a

a

1
Em 1899, nos Estados Unidos, criac;ao da escola de Filantropia que viria a integrar-se, em
1919, na Universidade de Columbia , com o nome de Escola de Servic;o Social. Em Inglaterra, a
primeira escol a de Servic;o Social data de 1908, funcionando na Universidade de Benningham.
2
Sao expressoes do Papa Leiio XIII na << Rerum Novarum•• , em Maio de 1891.
3 Cf. Fernando da Silva Correia, Origens, Evolu~·cio e Conceito do Serviqo Social, Lisboa,
Instituto de Assistencia a Familia, 1950.
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Assim, entre o final do seculo XIX e os anos cinquenta, o Servi<;o Social,
tendo na obra de Mary Richmond os fundamentos da sua teoriza<;iio, configura-se e
define-se como disciplina profissional 4 .
Neste trajecto, e em consonancia com as transforma<;aes de mentalidade e de
politica social geradas pela crise dos anos trinta e as guerras mundiais, a
metodologia do Servi<;o Social complexifica-se. E a afirma<;iio do social, isto e, do
homem como «somat6rio de rela<;oes sociais» que se imp6e.
0 liberalismo individualista, ingenuamente crente no jogo individual em
mercado e por isso deixando o trabalhador a mew~ das classes possidentes, da
Iugar a urn liberalismo com preocupa<;oes sociais. E neste contexto de liberalismo
social que 0 Servi<;o Social vai forjar OS seus metodos de interven<;iio: 0 <<Casework>>, o << groupwork>> e a «community organization>>. Obviamente em articula<;iio
com o desenvolvimento da sociologia e da psicologia, ja que esta, tendo sido a
tenta<;iio do Servi<;o Social para olhar o humano, tambem se reequacionava ao
libertar-se dos modelos fatalistas ou individualistas de culpa.
Aceite o percurso das ciencias sociais, tao vulneraveis ao pensamento comum
e as ideologias dominantes, e no~~ convic<;iio que, apesar da estreiteza que a
confessionalidade religiosa sempre pode criar, o referendal cristiio actuou de
forma marcante em favor do lado social do humano . Uma filosofia de personaliza<;iio-comunhiio que contrariou a· psicologismo e o funcionalismo da juventude
das ciencias humanas e sociais 5 .
·
0 Servi<;o Social devedor da sociedade de capitalismo industrial, conceptualizado predominantemente nos Estados Unidos, e posto em questiio, nos anos
sessenta, na America Latina.
Em sociedades estruturalmente divididas pela injusti<;a, o Servi<;o Social
tornara-se mero instrumento de controlo social, actuando no quadro das institui<;oes
de assistencia publica ou de benemerencia. Paises pobres e por isso tambem
prisioneiros de concep<;oes demissionistas quanta ao Iugar do homem e a possibilidade do progresso.
A situa<;iio particular destas sociedades inscreve-se na problematica mais vasta
da <<universalidade da questiio social» e do <<desenvolvimento solidario da humanidade>> 6 .
Se a questiio social do seculo XIX fora o campo para a genesee institucionalizac;iio do Servic;o Social, a questiio social contemporiinea vai ser o seio do segundo
nascimento do Servic;o Social. E ainda o mesmo fundamento de explica<;iio:
,, A pres sao das necessidades e que tern originado o progresso em todo o mundo>> 7 .
Em Marc;o de 1967, no Brasil (cidade de Araxa, Minas Gerais), a reconceptualizac;iio do Servi<;o Social era considerada <<imperativo inadiavel>>:

A expressao «disciplina profissionaJ,, segundo a tradi~iio anglo-sax6nica, e utilizada para
designar as profissoes que requerem preparac,;ao academica e cientffica de nfvel superior.
4

5 Cf. M. Margarida Abreu, A Prop6sito da Evolw;iio do Servir;o Social, in «Boletim do lnstituto
de Servic,;o Social», n. 0 3, Julho de 1967, Lisboa, ISSS.
6
7

Cf. Papa Paulo VI, Populorum Progressio, Roma, em 26 de Marc,;o de 1967.

Mary Richmond, Diagn6stico Social, Lisboa, lnstituto Superior de Higiene Dr. Ricardo
Jorge, 1950, p. 309.
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Impoe-se esta reformula<;ao do Servi<;o Social em novas linhas de teoria
e de ac<;ao para melhor servir a pessoa humana e a sociedade. 0 Servi<;o
Social, agente que intervem na dinamica social, deve orientar-se no sentido
de levar as popula<;oes a tomar consciencia dos problemas sociais, contribuindo, tambem, para o estabelecimento de formas de integra<;ao popular
no desenvolvimento do pais.
As exigencias do processo de desenvolvimento mundial vern impondo
ao Servi<;o Social, sobretudo em paises ou regioes subdesenvolvidos, o
desempenho de novos papeis. Estes papeis, em sua evolu<;ao historica,
constituem formas de inser<;ao da profissao na realidade economico-social
dos mesmos paises ou regioes 8 .
Aberto o caminho e alargada a reflexao a outros paises da America Latina, o
esfor<;o de <<reconceitua<;ao» do Servi<;o Social da lugar a urn movimento que vai
influenciar o rumo da profissao e do ensino, mesmo em Portugal e antes do 25 de
Abril 9 .
Deste movimento, contraditorio nas suas altemativas, resulta uma consciencia
que e consensual, pelo menos, nos seguintes aspectos:
• necessidade de des-assistencializar a profiSsao, inserindo-a no quadro de
uma inteven<;ao cientifico-tecnica para o desenvolvimento
• necessidade de ligar os programas de-interven<;ao a programas de investiga<;ao e forma<;ao permanente, condi<;ao para superar o praticismo e o
divorcio tradicional entre teoria e pratica
• necessidade de superar o mito da neutralidade como dimensao da pratica
profissional pela explicita<;ao dos pressupostos teoricos e defini<;ao dos
objectivos que informam qualquer interven<;ao, condi<;ao para urn debate e
confronto propiciadores da autonomia que o exercicio profissional requer.
Ultrapassado o circunstancialismo da reconceptualiza<;ao, quer em termos
geogrlificos, quer em termos teoricos, atraves de urn processo critico sobre este
movimento que havia assumido caracteristicas de populismo e de desprofissionaliza<;ao, o Servi<;o Social encontra-se, a partir dos anos setenta, em fase de
elabora<;ao de novas perspectivas teoricas e metodologicas que relevam igualmente
do seu passado.
Este renascimento, que e prova de vitalidade e de inser<;ao social desta
profissao, acompanha e inscreve-se em processos de mudan<;a social que apontam
para a desestatiza<;ao da sociedade 10 , nomeadamente a nivel das suas politicas
SOCialS.

8 Co mite Brasileiro da Conferencia Intemacional de Servi<;o Social, Documento de Araxa- I. 0
Seminario de Teorizaqiio do Serviqo Social, <<Debates Sociais», n. 0 4, Rio de Janeiro, CBCISS, 1967
9
Em Mar<;o de 1974, por iniciativa do Sindicato Nacional dos Profissionais de Servi<;o Social,
realiza<;iio do Seminario sobre << Reconceptualiza<;iio do Servi<;o Social na America Latina», orientado
pelo Prof. Herman C. Kruze, na Casado Born Pastor- Buraca, com a presen<;a de 67 participantes.

°

1
Cf. Alain Touraine, 0 P6s Socialismo, Porto, Afrontamento, 1981; Joel Rosnay, 0
Macrosc6pio - Para uma Visiio Global, Lisboa, Arcadia, 1977.
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A situa<;ao de crise das politicas de bem-estar social e das representa<;aes que
as informam seriam superadas, segundo Pierre Rosanvallon, mediante uma dinfunica complexa e articulada de socializaqiio (desburocratizar e racionalizar a gestao
dos grandes equipamentos), descentralizaqiio (ampliar a interven<;ao das comunidades locais e regionais) e autonomizaqiio (transferir para colectividades nao publicas
tarefas de servi<;o colectivo no domfnio sociocultural). E o autor prossegue:
Mais globalmente, esta altemativa acrise do Estado-providencia s6 tern
sentido se se inscrever num triplo movimento de redu<;ao da procura de
Estado, de reencaixamento da solidariedade na sociedade e de produ<;ao de
uma maior visibilidade social 11 .
Romper com a alternativa privatiza<;ao/estatizagao e repor a solidariedade e a
sociabilidade em novas bases, e revitalizar e autonomizar, pela patticipa<;ao, o .
campo social, fazendo cren<;a na associagao como facto hist6rico de humanizagao e
factor matricial do progresso . E reconciliar Estado com a sociedade, atribuindo
aquele «( ... ) nao urn papel de mera providencia, mas uma fungao de animador de
todas as iniciativas que manifestam a imaginagao e a criatividade das pessoas. Dai
a importfmcia das associagoes como forma de reanima<;ao da vida social e
sobretudo como meios de prtestagao de servigos publicos segundo uma dimensao
humana e desburocratizapa, 12 .
Sem menosprezar outros niveis (administragao social, supervisao, investigagao), a i nterven<;ao directa revela-se , neste quadro , primordial. Trata-se de retomar, em novos termos conceptuais e de pratica social, a vocagao hist6rica do
Servi<;o Social:

o

Se de algum modo e justa dizer-se que todas as profissaes - de forma
especial as que se exercem , niio sobre coisas, mas sobre pessoas humanas
- tern cunho educativo, porquanto visam, de maneira mais ou menos
directa , conduzir o homem a uma vida de acordo com a sua dignidade ,
com os outros no mundo , o Servi<;o Social aparece, a titulo particularissimo, como actividade intrinsecamente ou por essencia educativa, a ponto
que deixaria de ser Servi<;o Social quando deixasse de ser Educagao 13 .
No fazer do presente tendo o futuro como referencia, ficam para tnis a
sociedade concebida como ,,corpo., ou como "mercado, e a solidariedade bloqueada pela «providencia religiosa, ou pela «providencia estatak Reaparece, como
utopia concreta porque necessaria e possivel, a «pedagogia da esperan<;a·~ 14 . Surge
o tempo da providencia civil.

11

Pierre Rosanvallon, A Crise do Estado Providencia, Lisboa, Inquerito, 1985 , p. 90.
Eduardo Prado Coelho, «Direita/esquerda: as Iinhas indecisas», in Expresso n. 0 676, de 12
de Outubro de 1985.
13 Padre Honorato Rosa, Servil; o Social e Educar;ao , Lisboa, ISS, 1960, p. 10.
14
Expressao que seria o titulo inicialmente previsto por Paulo Freire para a sua obra
«Pedagogia do Oprimido», concluida em Santiago do Chile, no Outono de 1968.
12
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Evitar o reducionismo ideol6gico, sempre desumano e bloqueador do futuro, e
defender-se da "razao fechada, (E. Morin) e do pensamento divorciado do
"cora<;ii.o, (Pascal), e reconhecer que «0 pensamento social e produto de crises
sociais e de amilise e sintese eruditas, (E. Bogardus), expressao situada e datada
de "artesanato intelectuah, (W. Mills) 15 .

2. U rna Forma-;ao em Ciencias Sociais para a Interven-;ao Social
2. I. Periodo de !935/36 a !958/59
Em 1935, por iniciativa do Patriarcado, era criado o Instituto de Servi<;o
Social, como estabelecimento particular de ensino feminino, tendo por suporte
juridico a Associa<;ao de Servi<;o Social, instituic;ao que incluia entre as suas
finalidades ,,promover o estudo e vulgarizac;ao do Servi<;o Social a luz da doutrina
cat6lica e da caridade crista,.
Reconhecendo a formac;ao que vinha sendo ministrada, o govemo faz publicar
o Decreta-Lei n. 0 30 135 de 14 de Dezembro de 1939.
Da leitura do Preambulo do referido diploma, ressalta urn conjunto de
elementos que caracterizam , de forma transparente, o quadro ideol6gico-politico
em que deveria inscrever-se a forma<;ii.o das ,,assistentes de servic;o social>,, bern
como o pe rfil da profissao:
habilitac;ao de ,,raparigas, ate da melhor condi<;ii.o,
que possuam ,,a par de voca<;ii.o natural:ffientalidade especialmente
formada e firme sentido social,,
a educar atraves de urn ensino que ,,jamais possa desviar-se do sentido
humano, corporativo e cristii.o, (designado de «Sas doutrinas,)
em ordem a ,,formac;ao de dirigentes id6neas e responsaveis no meio a
que se destinam ao mesmo tempo conscientes e activas cooperadoras da
Revolu<;ao Nacionah
,,para exercerem junto de fabricas, organiza<;oes profissionais, institui<;oes de assistencia e de educa<;ao colectiva e de obras simi lares, ( ... )
designadamente entre as familias humildes e de restrita cultura, as mais
facilmente influenciaveis,
,, urn a ac<;ao persistente e met6dica,
visando ,,multiplos objectivos - higienicos, morais e intelectuais,.
Anos trinta em Portugal. Urn regime que enaltece a ditadura:

E o mundo do trabalho dominado, quase por toda a parte , por errada
ideologia, ligando a melhoria das suas condi<;oes a determinadas formulas
politicas que os factos vao sucessivamente demonstrando serem menos
15 Cf. Edgar Morin, Ciencia com Consciencia, Lisboa, Pub. Europa-America, s.d. (edh;iio
ftancesa de 1982).
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aptas para resolver problemas , que a !uta de classes complica e que os
governos fracos, deixando crescer a indisciplina , acabam por tornar mais
agudos em detrimento de toda a colectividade. Devemos dizer mesmo que
as ditaduras se tern mostrado singularmente activas no desenvolvimento de
legisla<;ao e de institui<;oes que vao elevando as condi<;oes de vida da massa
trabalhadora, pela maior facilidade com que, sobre a base da ordem e da
disciplina, podem encarar aquele problema, sem espirito de partido ou de
classe, mas somente em inteira subordina<;ao ao maior interesse
nacional 16 .
Assim, o Estado forte e corporativo , necessariamente de seguran<;a policial a
semelhan<;a do Estado-protector das sociedades pre-industriais , mas nao podendo
ignorar o clamor das classes proletarias , vai atribuir << lima missao de extraordinario
ale a nee e influencia decisiva as obreiras do servi<;o social , . A esta fun<;ao social
querida pelo poder, de natureza marcadamente ideologico-politica, vai contrap6r-se aquela autonomia, abertura e flexibilidade proprias do acto complexo de
forma<;ao, apesar de 0 <<governo nao se alhear da forma<;ao que aquelas se de , para
que jamais possa desvinf-se do sentido humano, corporativo e cristao.,.
Esta mesma autonomia relativa da forma<;ao face ao poder materializa-se no
exercicio da profissao, pese embora os constrangimentos sobredeterminantes das
institui<;oes de protec<;ao social, numa sociedade em que o Estado se assume em
termos meramente supletivos em rela<;ao a caridade individual ou socialmente
organizada 17 . Fenomeno semelhante se dera para os profissionais, quando no final
do seculo XIX, sobretudo na Inglaterra e nao tanto nos Estados Unidos, tiveram de
aceitar a tensao entre as concep<;oes e pratica do liberalismo individualista e a
necess idade empirica de reforma social 18 .
0 ensino do Servi<;o Social, criado nestas circunstancias sociais e politicas
particularmente dificeis, vai evoluir de uma forma<;ao de natureza filos6fica,
juridica e para-medica para uma forma<;ao que consente o Iugar das ciencias
sociais. Assim, no Preambulo do Decreto-Lei n. 0 40 678 de 10 de Julho de 1956,
do Ministerio da Educa<;ao Nacional, se afirma:
Decorridos dezasseis anos verifica-se a necessidade de introduzir ce11as
a! tera<;oes no preceituado pelo referido decreto-lei (Decreto-Lei n. 0 30 135
de 14 de Dezembro de 1939), altera<;oes destinadas principalmente a
conseguir uma cmTespondencia mais perfeita as exigencias da evolu<;ao
social portuguesa, que, semelhtmtemente a de outros paises, reclama se de
cada vez maior incremento as actividades de grupo, educativas e culturais,

16
Oliveira Salazar, «Ditadura administrativa e revolu<;ao politica»- Discurso na Salado Risco
do Arsenal da Marinha, em 28 de Maio de 1930, in Discursos, vol. I, pp. 58-59.
17
Cf. Lei n. 0 1 998 de 15 de Maio de 1944, do Ministerio do Interior, conhecida pelo nome de
Estatuto da Assistencia Social. A este respeito, veja-se: Antonio da Silva Leal, «Previdencia e
assistencia , , in Se~·vi~·o Social , Lis boa , Sindicato Nacional das Profissionais do Servi<;o Social, 1953.
18
Cf. M. Anita Quintela de Brito, << Antecedentes socio16gicos do Servi<;o Social em Inglaterra
e nos Estados Unidos», in lllformar;ao Social, II (8), Lisboa, Ministerio da Saude e Assistencia,
!967.
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aos movimentos de organiza<;ao das comunidades e aos estudos de canicter
sociol6gico em que essas actividades e movimentos for<;osamente tern de
basear"se.
Era a "evolu<;ao na continuidade, do regime emergente da Revolu<;ao de
28 de Maio, que permitia para se viabilizar a flexibiliza<;ao do «( ... ) conforto das
grandes cetiezas. Nao discutimos Deus e a virtude. Nao discutimos a Patriae a sua
hist6ria. Nao discutimos a autoridade eo seu prestigio. Nao discutimos a familiae
a sua moral. Nao discutimos a gloria do trabalho eo seu dever., (Salazar, Braga,
1936).
Acontece neste periodo a elabora<;ao do I Plano de Fomento ( 1953"58),
fazendo de Portugal urn dos primeiros paises que estranhamente encetou o caminho
do planemanto econ6mico.
Tendo por referencia os Pianos de Estudo de 1939 e de 1956 (Quadros n. 0 I e
0
n. 2)' verifica"se 0 particular relevo dado as diciplinas de caracter medico e de
direito, de forma<;ao moral e religiosa, de prepara<;ao domestica e de estagios em
todos os a nos do curso.
Assim, a forma<;ao era enformada por urn conceito de Servi<;o Social que,
segundo Margarida Abreu, se traduzia nos seguintes termos:
Nesta fase, a actua<;ao do Servi<;o Social dirigia"se essencialmente as
familias e aos individuos considerados urn por urn , e as linhas de actua<;ao
tinham caracter essencialmente educativo (em sentido muito largo) ou
assistencial. Tambem pode, talvez, dizer"se que era dada mais aten<;ao a
patologia social do que propriamente ao estudo das situa<;oes normais 19 .

I

I

Perfodo de 1959/60 a 1971/72

0 mesmo regime que se des"ruraliza a partir de 1953, por via da industrializa"
<;ao e da penetra<;ao controlada de capitais estrangeiros,
confrontado, nesta
decada, com acontecimentos social e politicamente p~urbadores. Sao as elei<;oes
presidenciais de 1958, tendo por candidato da oposi<;ao o General Humberto
Delgado, e a tomada de posi<;ao do Bispo do Porto. Sao as diversas revoltas
politicas e a ocupa<;ao de Goa, simbolo do imperio colonial. Sao as greves e a
reorganiza<;ao sindical das classes trabalhadoras. Sao os movimentos de liberta<;ao
em Angola, na Guine e em Mo<;ambique. E o pontificado de Joao XXIII e o
Concilio Vaticano II. Acontecimentos que obrigam a des"medievaliza<;ao do
regtme 20

e

19 M. Margarida Abreu, <<Elementos de reflexiio para uma avaliac;iio do Instituto de Servic;o
Social (de Lisboa- Portugal) como escola», in Debates Sociais, Suplemento n. 0 2, Rio de Janeiro,
CBCISS, 1969, p. 16.
20 Niio sem 'resistencias, obrigando a que a traduc;iio em portugues de <<Gaudium et Spes»
(Vaticano II) seja clandestina (Semimirio dos Olivais) e censurando entre n6s a divulgac;iio da
Enciclica <<Populorum Progressio» de Paulo VI, cuja traduc;iio foi retardada.
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Plano geral de estudo e programas do curso de assistente de servi(,;o social
em 1939
Qu adro n. 0 I
Ni-

2.' Ano

l. ' Ano

veis

3.' Ano

lniciac;Uo ao cstudo da vida fisica e A vida fisica e as suas perturbac;Oes A vida fisica e mental, suas perturI - Profilaxia. higicnc e assistCn- ba~oes
das suas perturhac;Oes
I - Profii:.JXia : higiene e assistCnI - A natomia: fisiologia
cia soc ial
cia soc ial menta l (infant il c
2 - C i ruruia, socorros de u ra) PrC -n atal e do recem -na sde adultos)
gCnci; e pnit ica de en fcrcido
b) Da infimcia
2 - Profil axia das doen<;as e inrn agem
c) Da idadc escolar
toxicac;Oes profissionais e ou3 - In dicar;Ocs terapCuti cas c fard) Dos flagelos sociai s (tu m{tcia
tras: higi ene e fisiologia do
trabalho: prevcn<;iio dos aci 4 -- Microbiologia: doen~as inberculose, cancro. a ldentes do trabalho
fe cc iosas
cool ismo. doenca s vene 5 - Hi1!i c ne l!e ral c alime ntar
reas. mo rad ias in sa lu6 - Pue ri cult;,ra
sa lubrcs
7 - Cu ltura fisica
2 - Elementos de
a) Hi giene e urbanismo
b) Legi sla<;iio sanit,tria
1-- - - - - - · · ··-- - ·····----- t -Estudo da vida social
Estudo da vida soc ial
I -

Di rcito co ns titu c iona l e di

Eco nomia. di rc ito e leg islala<;;io do trabalho c p rcv ictencia
2 - No<;O es de dire ito crimi nal c penal
3 - Hi stOria e leg islac;a o da
assistCncia
I -

rc ito civil

1 - Economia poli ti ca e demografia

- - - -- --

- - - ---1-----

- - -- - - - -+----- - - - - - ----------

lni c ia c;Ilo ao es tud o da v id u men - Estudo da vida men tal c moral
A vida moral
ta l e mora l
I - Fi losofia (idcias ge rais: psiI - No<;iies de psicologia infanti l:
I -Moral lilost\fica (socia l e enCo logia)
ciclicas que !he dizcm respci pcdagogia e educa<;iio
to: moral profi ssional)
2 - Cultura religiosa
2 --· Mora l filos6fica (individ ual e
2 - Cultura religiosa
familiar): c nciclicas que lhc
dizem rcspeito
3 - Cultura religiosa

ln ic ia<;iio ao estudo do fun cionamcnto
pr<i ti co do servi<;o social
I ~- Fonm1c;Iio tCcnica (comprcen-

Scrv i<;o socia l e seu funcionamcnto
! ~ Acc;5o soc ial e corporativismo:
sindi catos nacionais

Scrv i<;o soc ial e seu funcionamento
! ~ Organi za<;iio soci al da indlJ s-

tria e higicnc industrial: utilizac;Jo das horas de descanc;o
dos que trabalham: centros so ciais: bibl iotecas: orienta~iio profi ssional
2 - O rgani zac;ii.o soc ial agricola:
Casas do Po vo

dendo contabilidade c dac tilo·
grafia)

- - -- --·- - ----- - - - - -+

Em ser vi~os de
Cirurgia (adultos)
Mcdicina
Q Pcdiatria
(3 Pucricultura (numa c reche)
•<(

f(/l

UJ

- · - - · --

~o n1 e :

--- --

- - - - -- - -- - -

Dcc relo-Lei nY

Numa rnatcrnidade e consultas prc!-natais. em sc rvi<;os de puericu \tu ra
e de protecc;iio a infiincia, ern institutes e di spcns[lrios de profilaxia c
hi g: ienc social. e m institui~Oes es peciali zadas em cnsino fmTiili ar e domest ico (com no<;Oes teOricasl
Visitas de canicte r social - csbo<;os de inqueri tos

Em servic;os socia is de protecc;ao a
maternidade e a infancia (normal e
delinquente).
Em outros servi~os sociais especia li zados (hospi tais. dispen s3 ri os
de higiene social. sanatOrios. fcibricas.
junto das organi zac;Oes corporati vas ,
etc.). Em cen tros soc iais e em institui<;i)es especiali zadas em cnsino famili ar
e domCstico
Visitas sociai s e inquc!ritos

_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _L.___

) 0 135. de 14 de De zcmbro de 1939. do Min istCrio da Edu ca~;-lo N<..~cio n<.JI

_ __

__

-

- - - -- -
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Plano de programas do curso de

Servi~o

Social em 1956

Quadro n. 0 2
Ni-

1." Ano

veis

2." Ano

Vida fisica e suas perturba-

Vida fisica e suas perturba-

~iies

~iies

Histologia, anatomia e fi sio log ia
Microbiologia, d oen~as
in fecc io sas e parasit8.-

riu
Indica~iies

3." Ano
Vida fisica
Higiene social

Higiene e profilaxia soc iai s
Higiene mental in fan t il
Higiene mental de adu ltus

4." Ano
Esbo<;o de trabalho socioloico
Elabora<;iio de uma monografi a social

terape uti cas e

far m3cias
0

u

~
·0

w

E-

o

z
zw

Vi

Enfermagem
Higiene
Puericultura
V id a mental, moral e social Vida soc ial
Psicologia
Direito constitucional
Cultura re ligiosa
Direito civil
Hist6ria da a ssistencia
D ireito tutelar de menores
(conferenc ias)
Direito criminal
Orienta<;iio profissional

Tec ni ca da profissiio
Metodos de trabalho
Servi~o soc ial

Vida soc ial
Economia
Organizar;iio corporativa,
leg is la<;iio de trabalho
e previdencia
Prob lemas e aspectos
tCcnicos da vida rural
Urbanismo (conferencias)

Vida mental e moral
Moral
Cultura religiosa

Vida mental e moral
Fi losofia
Enciclicas
Cultura religiosa

Tecnica da profissiio
Servi<;o social

TCcnic'a da profissiio
Servir;o social

----- r----------------------r-------------------~------------------r-------------------

Au las pniticas
Dacti lografia
Economia domCstica
Cozinh a
Con fec<;iio de roupas
Consertos de roupas
T raba lh os manuais
Estfigios
Em servi~os de c irurgia , de
medicina, de pediatria, de
pue.ri ~u ltu ra e em centros
SOC 131 S

Visitas de es tudo
Trabalhos das a lunas
Relatorios de estag ios e
de visitas
Exercicios sabre temas

Estagios
Estagios
Estagios
Em centros sociais, serviEm meios de trabalho e
Em servi<;os de protec<;ao
em centros sociaiS\
materno-infantil, em insc;os nos meios rur.ais e
em centros de estudo
ti tutos e d ispens3rios de Visitas a instituic;Oes educaprofilaxia e hi giene social,
tivas e de canlcter social Visitas a instituic;OeS educativas e de canlcter social
em servi~os de psiquiatria Trabalhos das alunas
Re latorios
infant il e de adu ltos, em
Trabalhos das alu nas
Estudos de problemas soRe latorio de Estagio
serv i ~os de menores delinquentes
ciais
Visitas a institui c;Oes educacativas e de carii.cter sorial
Trabalhos das alunas
Exercicios sabre temas sociais
Relatorios

soc iai s
---------------------~--------------~--------------~--------------

Fonte : Portaria n. 0 • 15 972, de 18 de Se tembro de 1956. do Min isterio da Educm;ao Nacional
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Assim, a vulnerabilidade e o declinio do Estado Novo se refon;am pelas
promessas e pnitica politica do Estado Social de Marcello Caetano. A sociedade
portuguesa ia conquistando a sua "primavera politica, 21 .
Neste contexto, a formac;ao em Servic;o Social, por' factores que actuam
tambem endogenamente 22 , vai sofrer profundas alterac;6es que relevam, quer da
transformac;ao doutrinal da Igreja e consequente alterac;ao do papel dos cristaos no
mundo contemporaneo, quer do desenvolvimento te6rico e metedol6gico do Servic;o Social e da afirmac;ao da profissao nas sociedades de capitalismo secial. E de
realc;ar o canicter preferencial dado, neste periodo, ao Servic;o Social de Comunidades:
Este tipo de Servic;o Social (que nos parece ser o mais eficiente para a
melhoria das situac;oes sociais e da vida das populac;oes, pois mobiliza para
a acc;ao todos os recursos da comunidade- pessoais, tecnicos, materiais ,
economicos, institucionais) baseia-se, sobretudo, no fazer tomar consciencia, a comunidade, dos seus proprios problemas , despertando-lhe o desejo
de os resolver pelos seus meios, com a participac;iio activa de todos os
mem.bro~da mesma comunidade. ~ela formac;iio ~e. "leaders, locais ~repa
ra amda gente capaz de assumtr a responsabtltdade de conduc;ao da
comunidade no caminho do seu desenvolvimento e progresso continuos 23 .
Sobre o esforc;o de teorizac;iio e afirmac;iio do Servic;o Social no quadro da
sociedade portuguesa, sao significativas as palavras de alguem estranho a
profissiio:
A melhor sistematizac;iio portuguesa neste assunto esta ainda inedita ou
quase. Foi preparada, em grande parte, pelas proprias profissionais quando
urn grupo delas elaborou, em 1962, urn projecto de lei sobre o Servic;o
Social. ( . . . ) Tao errado como considera-lo simples conjunc;iio de actividades doutra indole e verter para o nosso meio o Servic;o Social dos outros
paises. E ja tenho visto querer aplicar aqui o padriio norte-americana,
criado para realidades sociologicas completamente diversas. Ora, sem
mudar de hemisferio, no Canada e sobretudo na America Latina
encontram-se servic;os sociais actuando em condicionalismos factuais infinitamente mais perto de Portugal 24 .

21

Cf. Manuel de Lucena, A Evoluqiio do Sistema Corporativo Portugues , 2 vols, Lisboa,
Perspectivas & Realidades , 1976.
22 A partir de Outubro de 1963, a direc<;iio do ISS esta a cargo do Padre Jose Honorato Gomes
Rosa, professor do Instituto, exercendo as fun<;oes de sub-directora a Assistente Social M. Margarida
Abreu Teixeira da Costa.
23 M. Carlota Lobato Guerra et al., Elementos para o Estudo da Lei sabre o Serviqo Social,
Lisboa, ISS, 1962 . Neste mesmo ano, realiza-se, por iniciativa da UCISS, o Seminario Europeu
sobre Organiza<;iio e Desenvolvimento Comunitario, em Lisboa, cujos trabalhos foram publicados em
numero especial de Cadernos de Serviqo Social, Boletim do Sindicato Nacional das Profissionais de
Servi<;o Social, 1962.
24 Henrique Martins de Carvalho , lntegraqiio do Serviqo Social nas Estruturas Portuguesas ,
Separata de Estudos Politicos e Sociais, vol. IV, n. 0 1, Lisboa, ISCSPU, 1966, p. 6.
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Analisando os Pianos de Estudo de 1960/6 1 e de 1971/72 (Quadros n.0 3 e
4),
de salientar:

e

exclusao das disciplinas de forma<;ao domestica
redu<;ao das disciplinas de canicter medico e de direito
incremento do ensino na area das ciencias humanas e sociais
introduc;ao dos metodos de interven<;ao do Servi<;o Social: caso, grupo e
comunidades
reorienta<;ao da politica de estagios no sentido da actividade propria
( nao assistencial) do Servi<;o Social e da supervisao em grupo assegurada pela Escola .
Complementarmente, e ainda de real<;ar que "De 1962 para ca as altera<;oes
mm s significativas referem-se:
a cria<;ao dos cursos complementares de Servi<;o Social , no ISCSPU e
no ISSS de Lisboa , cursos hoje suspensos
ao terem os Institutos de Servi<;o Social de Lisboa e do Porto deixado de
formar assistentes e monitoras familiares, embora continue em vigor a
legisla<;ao que lhes permite organiza-los
as profundas altera<;oes introduzidas no curso de auxiliares sociais,
depois de se ter verificado uma contesta<;ao radical da fun<;ao destes
profissionais e da forma como a sua forma<;ao era concebida
ao desenvolvimento de cursos diversos de aperfei<;oamento e pos-graduados que nao funcionaram, entretanto , em condi<;oes que lhes
garantissem a necessaria eficacia (por exemplo, cursos de prepara<;ao
para a chefia de Servi<;o Social)» 25 .
Em prese n<;a uma evolu<;ao que o "Roteiro do Aluno -- 1971 /72, sintetiza
no s seguintes termos:
\
0 Instituto vem-se esfor<;ando por estabelecer urn curriculum de ensino
de Servi<;o Social que se apoie cada vez mais nos dados da experiencia
internacional e na sua propria. Igualmente tern procurado adaptar cada vez
mais a form a<; ao profissional as necessidades actuais do pais.

2.3. Periodo de 1972/73 a 1984/85
Chegados aos anos setenta , quando o Estado Novo de Salazar era apenas
lembran<;a e o Estado Social de Marcello Caetano havia provado a sua inviabilidade sociologica, a sociedade portuguesa estava amadurecida para por termo
ditadura.

a

25 M. Margarida Abreu, And lise crftica da posiqiio dada ao Serviqo Social nos documentos:
Projecto do sistema esco/ar e Linhas gerais da reforma do ensino superior, Lisboa, ISSS, Abril de
1971, p. 35.
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Curriculum escolar do curso de Servic;o Social em 1960/61
Quadro n. 0 3
Nl-

" A no

veis

4." Ano

3." Ano

2." Ano

Servi<;o Social (metodos)
Caso
Grupo
Comunidades
Servi<;o Social (sectores)
Medico-social
Em pre sa

Histologia. Anatomia e Fi- Higiene Social pre-natal, na- Higiene Mental
siologia
tal e do recem-nascido
Profilaxia social do cancra
Patologia e Terapeutica
Enfermage m e Primeiros So-

corros

0

u

Higiene AI imentar e Nutri<;iio
Puericultur a
·-

C2
·O
w
f-

0

z
zw
t/)

Monografia Social

Organiza<;ao Politica, Admi- Sociologia
nistrativa e Corporativa Economia
Direito civil
Psicologia Infantil
Moral

Psicologia
Filosofia
Doutrina Social da Igreja

Cultura Religiosa

~\

Metodos d e Trabalho
Servi<;o So cia! (introdu<;ao)

Servi<;o Social (metodos)
Servi<;o Social (metodos)
Caso, Grupo e ComunidaCaso, Grupo e Comunidades
des
Servi<;o Social (sectores)
Servi<;o Social (sectores)
Medico-social, Empresa,
Medico-social, Empresa,
etc.
etc.

·--

oO

zS:::

·ff/J,-<

z~
Wp._

Dactilograf ia
Est<igio de Servi<;o Social
Estagios
Em serv ic;os de medicina,
de pueric ultura em creche
e jardim de infancia

Estagio

Em centro social, empre-

Estagio de Servi<;o Social
com supervisao individual

sa e de Servi<;o Social de
Grupo e de Caso

---

-·-·

Fonte: Direc<;iio do ISSS, Origem e Evolu.,;ao do ISSS, Lisboa, Instituto Superior de Servic;o Social, 1973. p. 5.

Curriculum de ensino do Servic;o Social em 1971/72
Quadro n. 0 4
Niveis

0

u
C2
·O
w
f-

0

~

f/J

zw

§: ~
:ii.~

Z ~

1." Ano

2." Ano

3." Ano

4." Ano

Introdu<;ao ao Servi<;o Social lnicia<;ao aos Metodos de Metodos de Servi<;o Social Servi<;o Social
lntrodu<;iio ao Servi<;o
Servi<;o Social
Servi<;o Social de Caso
Servi<;o Social
Politica Social
Servi<;o Social de Caso
Social
Servi<;o Social de Grupo ·
Administra<;iio
Filosofia
Servi<;o Social de Grupo
Servi<;o Social de ComuniPsicologia
Servi<;o Social de Comunidades
Sociologia
dades
Sociologia
lntrodU<;ao aos Metodos
Moral
Psicopatologia
e Tecnicas de InvestigaPsicologia Social
Direito Social
<;iio Social I
Direito
Economia
Dire ito
Sociologia
Teologia
Higiene e Medicina PreEconomia
ventiva
lntrodu<;ao aos Metodos
Seminario
e Tecnicas de Investiga<;ao Social II
lntrodu<;ao ao Estudo da Lei- Introdu<;ao ao Estudo da Lei- Pratica Profissional I
tura da Realidade Social I tura da Realidade Social II
Estagio
Trabalho Pratico I
Trabalho Praticoll

Pratica Profissional II
Estagio

~"-L-----------------------~--------------------_J ______________________L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fonte: ISSS, Roteiro do Aluno- 1971/72, Lisboa, Institute Superior de

Servi~o

Social, 1971, pp. 4-5.
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No contexto da democracia de Abril, urn pais ainda mentalmente bloqueado
surge para uma pnitica social em liberdade. Urn novo espa<;o de rela<;oes sociais
em que a ousadia de pensar e de se exprimir ganham terreno e a complexidade
propria da revolw;ao se traduz em esperan<;a e tambem em agita<;ao e retalia<;ao.
N as circunstancias de urn pais ideologicamente traumatizado e economicamente em situa<;ao de pobreza, e justo reconhecer a virtude de uma Escola que
sou be prosseguir a sua evolu<;ao sem qualquer forma de <<saneamento>>.
0 Instituto treinado, desde os anos sessenta, para a modemidade 26 , soube
acatar as orienta<;oes do seu Conselho Escolar. A ele coube definir tambem a
direcc;ao colegial, integrando o Director em exercicio, que os tempos novos
pediam 27 .
A nivel da formac;ao, as linhas de evolu<;ao estavam tra<;adas desde 1972/73:
adopc;ao de urn regime de ensino do Servi<;o Social integrado
reduc;ao da assimetria entre o numero de horas atribuidas ao ensino do
Servic;o Social e as atribuidas as outras disciplinas consideradas b<isicas
intensificac;ao do ensino das disciplinas sociais, nomeadamente Economia, Politica Social e Planifica<;ao Social
introduc;ao de urn regime em que figurem como disciplinas obrigat6rias
urn conjunto de disciplinas nucleares e outro conjunto que permita a
opc;ao por parte dos alunos
desdobrar, sempre que possivel, os alunos de cada ano em grupos para
que se criem melhores condi<;oes para a sua participa<;ao e se possam
introduzir metodos pedag6gicos modemos
introduc;ao de actividades (nomeadamente estagios) que permitam a
informac;ao, pesquisa e reflexao sobre a realidade social portuguesa,
logo a partir do 1. 0 ano 2 8.
Assim, pela analise dos Pianos de Estudo de 1972/73, 1976/77 e 1984/85
(Quadros n. 0 5, n. 0 6 e n. 0 7), podemos veri_ficar uma continuidade quanto as areas
disciplinares e aos objectivos do Curso, quer na formula<;ao de 1976:
A formac;ao desenvolve-se no dominio das Ciencias Sociais e orienta-se
para a Intervenc;ao Social, entendida como pratica de natureza prevalentemente cientifica fundada numa metodologia de aproxima<;ao global do
concreto 29 ,

26 Na sequencia de diligencias que foram desencaeadas em 1966, ~stituto e admitido como
membro, em Junho de 1973, da International Association of Schools of Social Work. Uma
Associac;ao que integra, segundo o World Guide to Social Work Education de 1984, 476 escolas, das
quais 209 sao de paises da Europa e 88 da America do Norte.
27 Ver "Comunicado do Instituto Superior de Servic;o Social de Lis boa», de 2 de Maio de 1974,
do Conselho Escolar.
28 Direcc;ao do ISSS, Origem e Evohu;iio do Instituto Superior de Servi<;o Social, Lisboa, 1973,
p. 9.
29 Plano de Estudos do Bacharelato em Intervenc;ao Social, homologado por Despacho 19 de
Julho de 1976, do Secretario de Estado do Ensino Superior.

Evolu~ao

da Forma!(ao dos A . S. no Instituto de Lisboa

- - - ----

137

quer em formulac;iio posterior:
Fopnac;iio de Assistentes Sociais, qualificados na area das Ciencias
Sociai(s para o exedcio do Servic;o Social em diferentes sectores da
realidade, modalidade de intervenc;iio exercida. no quadro das transformac;oes socioculturais inerentes aos processos de desenvolvimento global da
sociedade portuguesa 30

Curriculum do curso de Servi.;o Social em 1972!73
Quadro n. 0 5
----~-----------------.------------------~---------------.r-----------------

Ni·

I. " A no

veis

2.' An o

Cade iras O bri gatorias
Sc rvi<;o Social

u

!.I.l

f-

0

z

Cii

Psico log ia

Psicolo!.!ia Soc ial

Soc io log ia·
Eco nom ia

Sociolog ia

l nvest i ga<;Uo Social

Scrni nitrio sobre Metodo·
log ia do Trabalho lnte·
lcctu a l
Cadeiras de Op<;iio 1
An tropo log ia

z!.I.l

Cade iras Obrig.:uOri as
Scrvi<;o Social
Socio log ia
Econom ia

Planifica<;iio Soc ial
MCtodos e Tec nicus de
Trabalho com Grupos
Politica Socia l { 1. 0 se mcstre)
( 1. 0 semestre)
Dircito do Trabalho
(2. 0 scmcstrc)
Estatist ica C2.ll se mestre)
Cadeiras de Op<;iio 1
Cadeiras de Op<;iio 1
Demoe.rafia
Sociologia Urbana
Direitt; da Fam il ia
Sociologia Industria l
Filosofia Social
Sociolog ia Fami li ar
Hi stt\ ri a Social
Psicopcdagog ia da Edu Econom ia

CiCncia Po litica
MCtodos e T ecn icas d e

0

~
·0

Cade iras Obriua t6 rias
Scrvi<;o Soc'ial

3.' Ano

Dire ito da Fa milia
D irc ito Constit uciona l
Filosofia Socia l
Hist6ria Soc ial

4.' Ano
Scmi n<i rios 3
Servi<;o Soc ia l
Pl a nifi ca~ao Soci:JI
Politica Socia l

Ad mi nistrat;iio Social

Ciencia Politica
Polirica Social
Me todos e T ecnicas de
In vest i ga~iio Soc ial

ca~ao

Psicamilise
Scrvil;o Soc ial de Caso
Serv i<;o Soc ial de Grupo
Es t;.\gio de Observa<;iio-par- Est{tgio de Obscrva<_;[to-par- Esto.i!..!io Profissional com suticipante (um mes) com su- tici pante. com supe rvisao em pen-~isiio indiv id u a l c em
pe r visii.o ern grupo
grupo 2
gmpo 4
····-·--··--·--·

~--.L__-----------·····--··· ·- ·-··· ·--·-

. . ........ .----··- ···-····-·-- ~--------- --··-

O p (,:;·u, p~!os es tudante s de duas das cadcira s do rc fcr ido gruro
2 Est:igio co m il durat;lto de um rnCs a tempo int egra l t: L' i n ~o: n meses a 2 ternros/sernana
3
Opc.;:-to pc !os es tud antc s e m funt;[\0 do s sc us interesses de inves ti ga ~oJto de l llll dns rcfe ri dos Semin~irio s
4
Eo.; t:igio L' l'lH a d u ra~·ao de setc me ses corn 4.5 tc mpos/sernana
1

hllllL' : ISSS . R o t e ir o do Aluno -

30

1972173 . Lisboa. lnstituto Superior de Scrv 1t;o Social. 1972. pp . ~ -9 .

Instituto Superior de Servi<;o Social, lnformac;iio !SSSL, Lisboa, ISSS , 1983, p. 13.
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Plano de Estudo do curso de servic;o social em 1976
Quadro n. 0 6
Niveis

Q

1." A no

2." Ano

3." Ano

4." Ano

Servic;o Social I: Assistencia
Social

Servic;o Social II: Problemas
Sociais

Intervenc;iio Social I: Metodos e Tecnicas

Intervenc;ao Social II: Pratica e lnvestigac;ao (Semirio)

Sociologia Geral

Antropologia

Sociologia dos Movimentos
Socia is

Economia Politica

Economia Portuguesa

Planeamento S6cio-Econ6-

Psicologia do Desenvolvi-

Psicamllise: Conceitos Elementares

Psicossociologia

u

02

'@

rnico

f-

menta

Metodos e Tecnicas de Investigac;iio Social

Metodos Quantitativos

Histt\ria Economica e Social
Portugucsa

Introduc;iio aoEstudo do Direito

Unidades Lectivas

Grupo de Estudo e Pnitica Grupo de Estudo e Pratica Grupo de Estudo e Pnitica Grupo de Estudo e Prritica
de Trabalho Indiferenciado de Trabalho Indiferenciado de lntervenc;iio Social
de Intervenc;iio Social
(GEPTI)
(GEPT[)
(GEPIS)
(GEPIS)
Seminririo
Semimiro
Seminririo
Sernimlrio
Estagio de Observac;ao-parEstagio de Observac;iio par- Estagio de Introduc;iio a Estagio Pre-Profissional
ticipante
ticipante
Pnitica Profissional
Fonte: Despacho de 19 de Julho de 1976, do Secret<irio de Estado do Ensino Superior, tendo ern vista o disposto no n. 0 2 do Despacho n. 0 74/76, de
27 de Julho de 1976, da Secretaria de E~tado do Ensino Superior.

Plano curricular do curso de Servic;o Social em 1984/85
Quadro n. 0 7
Ni-

1." Ano

veis

Servil'o Social I
Sociolog ia Geral
Econom ia Polftica
Psi colo gia do Desenvolvimento
Metodo s e Tecnicas de Investig a10iio Social
Introdul' ao ao Estudo do Di-

rei to

2." Ano
Servic;o Social II
Antropologia
Economia Portuguesa
Teorias da Personalidade
Metodos Quantitativos
Introduc;iio ao Estudo do Di-

rei to

1

Maternatica para as Ciencias
Socia is 1
Hist6ria Economica e Social

3." Ano

4." Ano

lnterven,iio Social I: Meto- Intervenc;ao Social II
todos e Tecnicas
Semimirio Sectorial: EduSociologia dos Movimentos
cac;ao e Acc;ao Cultural;
Sociais
Habita<;ao e Urbanismo;
Planeamento Econ6mico e
Saude; Seguran10a Social;
Social
Trabalho
Psicossocioloia
Cursos auxiliares: RegioPolitica Social (Semimirio)
nalizacao, poder local e
intervenc;fio social; Intervenc;iio em trabalho social
a nivel individual e familiar

Grupo de Estudo e Pratica

Grupo de Estudo e Pratica
Estagio Pre-Profissional em:
Seminario Sectorial: EduEducac;ao e Acc;ao CultuEstagio de Observa,iiocac;iio e Acc;ao Cultural;
raJ
-participante em InstituiHabita<;ao e Urbanismo;
Habita,ao e U rbanismo
tuic;6es Sociais
Satide
Saude; Seguranc;a Soci~
Trabalho
Seguranc;a Social
Estagio de Iniciac;ao PraTrabalho
tica Profissional nos refe-

Seminario

"'0

G

-~

f-

"'IJJ

a

ridos sectores
1

Cursos Te6ricos semestrais

Fonte: ISSS, Plano Curricular do Curso de

Servi~_;o

Social, Lisboa, Instituto Superior de Servi(_;o Social, 1984.
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No respeitante aconfessionalidade da forma<;ao, era questao ja resolvida antes
do 25 de Abril 31 . Desde entao, o ensino do Servi<;o Social era uma forma<;ao
situ ada no quadro das ciencias sociais para a interven<;ao social 32 . Aqui, o
Instituto de Lisboa, a semelhan<;a da evolu<;ao operada nas sociedades democniticas que haviam crescido em pluralidade ideol6gica e confessional, precede a
liberdade que Abril vai semear na sociedade portuguesa.
No quadro geral de evolu<;ao do Curso, e de salientar que OS estagios
curriculares sempre constitufram uma componente estrutural da forma<;ao, concebidos COmO nf vel de <<forma<;ao pratica», de << Servi<;O comunidade>> e de <<rela<;ao
com a vida social e a profissao>> 33 .

a

-~

2 .4 . A caminho de urn novo perfodo

Concluir e negar-se. Deveria ser elementar, como atitude de analise e de
projecc;:ao do futuro, compreender a hist6ria como espa<;o que se expressa numa
dinamicidade conflitual entre a continuidade e a ruptura, as permanencias necessarias e a mudanc;:a desejavel. Neste sentido e em termos humanos , do homem que se
concebe e aceita nao apenas como << sapiens>> mas igualmente como <<demens >>,
concluir nao e encerrar. Concluir e re-abrir caminhos , e projectar em persistencia
de caminhar as preocupa<;oes que a hist6ria amadureceu e relan<;a como desafio.
Em contraste, quer com o liberalismo restauracionista, quer com a defesa
acrftica do estatismo social , importa urn humanismo concreto e de vivencia
quotidiana, baseado: na radical interdependencia do homem com a sociedade ,
fundamento de ontocriac;:ao e de progresso; na diferen<;a entre os indivfduos como
riqueza de participa<;ao solidaria em diversidade; no desenvolvimento da personalidade e da des-opacizac;:ao das rela<;oes sociais 34 .
Serve a presente reflexao para dizer que o Instituto, quando comemora o
cinquentenario da sua criac;:ao, inicia o ano lectivo de 1985/86 com urn novo Plano
Curricular.
Neste Plano , e o espirito de actualiza<;ao e adequac;:ao a uma determinada
sociedade que animou a sua concep<;ao . Pois,
A proliferac;:ao de profissoes sociais mediadoras nos dominios do
ensino, da saude , etc. ' deveria ser ligada a programas de forma<;ao
contfnua e a programas de investiga<;ao, de modo a evitar-se que essas

31 Cf. M. Graciete Ferreira e M. Margarida Oliveira, Contributos para uma Politica de
F orma<;iio - C aracterizac;iio da s estruturas de f orma<;iio no lnstituto Superior de Servi<;o Sovial de
Lisboa , Lisboa , ISSS , 1972 .
0
32 O s Delegados de Curso em Folha hlformativa , n. 3, de ~an;o de 197~ , apres~nt~ uma
proposta de politica de forma~iio em que afirmam : «0 ISSS vtsa a forma<;ao de tecmcos de
interven~ao social».
.
.
. .
.
33 Cf. Instituto Superior de Servt~o Soctal, Esragros JSSSL, Ltsboa, ISSS. 1984.

34

Cf. M. do Carmo Falcao, Serviqo Social- Uma nova visiio te6rica, Sao Paulo, Cortez e
Moraes, 1979 ; cap. 1. Veja-se ainda Mary Richmond, Diagn6stico Social , Lisboa, Instituto Superior
de Higiene Dr. Ricardo Jorge, 1950, cap. XIX.
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profissoes - que deveriam ser agentes de mudan<;a em favor de uma
sociedade mais justa e mais igualitaria - se tomem fon;as conservadoras e
agentes de controlo social 35 .
Para alem do aperfei<;oamento curricular que representa, e de real<;ar a
altera<_;ao introduzida quanto dura<;ao do Curso para cinco anos, na sequencia dos
projectos elaborados em 1979 e em 1981 36 e materializando uma consciencia que
vinha sendo expressa desde os anos sessenta:

a

A forma<_;ao dos assistentes sociais sera de nivel superior e niio durara
menos de quatro anos 3 7 .
A dura<_;ao prevista para o curso de base e de cinco anos. Isto, niio
porque se considere com seguran<_;a que seja o tempo mais adequado para a
forma<_;ao de assistentes sociais em Portugal, mas porque razaes de circunstancia parecem exigir, sem o tomar inteiramente desaconselhavei 38 .
Saliente-se, por fim, a formula<;iio encontrada para definir os objectivos da
interven<_;ao profissional que <<consiste fundamentalmente em fomentar e desenvolver capacidades sociais, individuais e colectivas:
a nivel cognitivo, promovendo a informa<_;ao, fomentando a compreensao do funcionamento da estrutura social e das formas de utiliza<;iio dos
seus recursos
a nivel relacional, facilitando o desenvolvimento das rela<_;aes interpessoais e grupais, capacitando para o assumir de novos papeis e estimulando formas de comunica<_;ao e expressiio
a nivel organizativo, promovendo a interac<_;ao entre cidadaos, organiza<_;oes e estruturas societais, accionando ou criando novos recursos sociais
e desenvolvendo a participa<;iio e capacidade organizativa dos individuos e grupos>> 39 .

35 Michael Pollak, «A sociedade europeia na era tecnol6gica eo papel das cil~ncias sociais», in
Andlise Social, n. 0 52, Rev. do Gabinete de Investigac;6es Sociais, Lisboa, 1977, p. 1023.
36 Em 1979, no contexto do Grupo de Trabalho Encarregado da Reorg~c;iio dos Pianos de
Estudo dos Cursos de Ciencias Sociais (Despacho 7/79 de 27 de Agosto, do Secretario de Estado do
Ensino Superior). Em 1981, no quadro de urn Grupo de Trabalho, constituido por elementos da
FCSH da Universidade Novae do ISSS, por iniciativa daComissiio lnstaladora daquela Faculdade.
3 7 M. Carlota Lobato Guerra et a!., Elementos para o-Estudo da Lei sabre o Serviqo Social,
Lisboa, ISS, 1962, Cap. IV, Base XXVIII, n. 0 1.
38 Sector de Ensino do Servic;o Social, Pressupostos e Esbo<;o de Planeamento para a formaqao
para o Serviqo Social no lnstituto de Serviqo Social de Lisboa, Lisboa, ISS, 1968, III Parte, Cap. I,
p. 2.
39 Comissao de Revisiio do Plano de Estudos, Projecto de Plano de Estudos, Lisboa, Instituto
Superior de Servic;o Social, 1984, pp. 3-4. Cf. Cristina Robertis, Mhhodologie de !'Intervention en
Travail Social, Paris, Editions du Centurion, 1981.
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Dou por concluida esta analise. Sao cinquenta anos de uma formac;ao. Uma
hist6ria a saber honrar. Uma hist6ria a compreender no quadro da sociedade
portuguesa e a inteligenciar num quadro cultural amplo e reconciliado com a
evoluc;ao social que precedeu as sociedades industriais.
Permanecer no economicismo e perpetuar uma crise que tern na negac;ao ou
residuali~ao do sociocultural a sua raiz. E persistir numa visao simplificadora
baseada no <<corpo» (subsistencia) e na <<ordem» (sobrevivencia) , reduzindo ou
mat:ginalizando o espac;o da arte e do sentido de viver, isto e, da participac;ao como
expressividade e criac;ao de lac;os 40 .
Sem uma perspectiva de desenvolvimento global animado por objectivos
culturais, permanecerao subaltemas as profiss6es de intervenc;ao social.
Em aberto, · urn tempo de perseveranc;a e de dialogo. Urn tempo a requerer
sentido de futuro 41 .

40 Em contraste com uma visiio unidimensional do homem como <<sapiens» e «demens» que o
liberalismo exaltou, uma concep~tiio complexa que integre o «biol6gico•• (morte) e o «imaginario»
(cren~tas, ritos, sonhos).
41 A este respeito, constitui desafio o Ante-projecto_da Declaraqiio Europeia sabre Objectivos
Culturais, Strasbourg, Conselho para a Coopera~tiio Cultural, 24 de Maio de 1982.

