UMA PROFISSAO E A SUA HISTORIA NA CIDADE
DO PORTO

Cooperativa de Ensino Superior de Servil;O Social ISSS Porto

0 Instituto Superior de Servi~o Social do Porto, no ano do seu 30. 0
aniversario e pretendendo assinalar a sua institucionaliza~ao como Cooperativa de
Ensino Superior Particular, promoveu nos meses de Abril e Maio de 1986 urn ciclo
e debates em mesa-redonda de que damos resumida nota.

Forma~ao

em Servil;o Social

A mesa contou com a participa~ao de: A. S. Maria Augusta Negreiros;
A. S. Esmeraldina Oliveira; A. S. Maria Helena Cabral; A. S. Inocencia
Margarida Garcez; A. S. Alcina Monteiro.
A historia do Instituto de Servi~o Social do Porto e da evolu~ao de forma~ao
dos Assistentes Sociais em Portugal constituiram os primeiros temas da mesa.
<<Este urn momenta historico para a profissao. Em Portugal, pela 1. a vez, OS
A.S. se assumem autonomamente como os responsaveis da forma~ao dos profissionais. ''
Maria Augusta Negreiros situou o momenta actual do Instituto de Lisboa que
considera urn periodo que se repercutira na profissao pelos factores de natureza
institucional que dao ao ISSSL Ua legalizado como cooperativa de ensino) urn
suporte juridico de autonomia e maior capacidade de negocia~ao.
A forma~ao com urn plano curricular de 5 anos mantem os vectores da
forma~ao teorica e pratica e contem como inovador o facto de nao se dirigir apenas
ac~ao directa mas tambem as outras fun~oes que OS A. s. desempenham
frequentemente: gestao de servi~os, supervisao tecnica e investiga~ao social.
0 debate acentuou o interesse de articula~ao dos tres Institutos e discutiu mais
pormenorizadamente a evolu~ao da forma~ao e do estatuto dos profissionais.
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Servifi:O Social e Educafi:ao
A mesa contou com a participa<;iio de: Dr. Paulo Melo; A. S. Adelina Garcia;
Dr. a Angelina Carvalho; Dr. Diogo Vasconcelos; A. S. Maria Helena Vieira
Nunes; Prof. Doutor Stephen Stoer.

Adelina Garcia fez uma resenha hist6rica breve da vida do lASE: a cna<;ao em
1971 com objectivos de apoio aos estudantes; a epoca de 1974-78 com uma
actua<;iio proxima das escolas e integrada nas estruturas comunitarias locais; depois
de 1980 assiste-se ao regresso ao seguimento individual de alguns casos e a
diminui<;iio progressiva dos meios econ6micos de apoio social e posterior desactiva<;iio do lASE relativamente ao ensino primario. Oa tecnicos do lASE ficam
afectos ao ensino preparat6rio , coadjuvando os professores responsaveis pela ac<;iio
soc ial na escola. Seguiu a sua interven<;iio pela apresenta<;iio da Divisiio de
Orienta<;iio e Educa<;iio da DGEB e suas fun<;oes ao nivel da forma<;iio de
professores e de funcionarios e de orienta<;iio junto das escolas e das familias;
Helena Nunes relatou uma experiencia de trabalho em que participou nos anos 70
enquanto Assistente Social do CEE. A descentraliza<;iio dos servi<;os a partir de
1975 permitiu caracterizar a situa<;iio das crian<;as em idade primaria com dificuldades de aprendizagem no distrito do Porto. Urn inquerito a rela<;iio escola-meio,
rela<;iio professor-aluno e a forma<;iio do professor, substituiu-se como metodo de
trabalho ao estudo individual de cada caso problema. Este trabalho foi realizado no
concelho de Felgueiras e contou com o apoio do inspector escolar e das 10 escolas
primarias da zona. Entre outros factos, o estudo dos mapas escolares evidenciou
que 28% das crian<;as inscritas na primeira fase tinham ja tres e mais matriculas na
escola. E o inquerito respondido pelos professores mostrou como os factores do
insucesso sao end6genos a estrutura escolar e social. Dai que conclua pelo erros
em retirar determinadas crian<;as da escola como se nelas residisse a dificuldade.
0 trabalho niio pode continuar, em grande parte devido as restri<;6es legais que
foram posteriormente colocadas a interven<;iio nas escolas por estruturas que niio
dependentes do ME (o CEE pertencia ao MAS) .
Angelina Carvalho apresentou a escola Preparat6ria do Cerco do Porto e as
crian<;as que a frequentam - situa<;oes econ6mico-familiares de desemprego ,
condi<;oes habitacionais degradadas, carencias nutritivas graves, delinquencia juvenil , etc. AI em das dificuldades apontadas, falou-nos tambern da originalidade do
trabalho de urn Conselho Directivo Escolar que chegou a ponto de negociar com o
chefe do bando juvenil local os direitos dele na escola em troca dos deveres de
protec<;iio e niio interferencia a outros niveis. Referindo-se ao interesse da presen<;a
de Assistentes . Sociais numa esc.ola, niio deixou de acentuar que o aluno com
problemas e gerador de urn problema pedag6gico que a escola niio pode ignorar
remetendo -o para o meio social familiar como vivencia exclusiva.
A escola tern possibilidades educativas alargadas nomeadamente como p6lo aglutinador de grupos da comunidade em que se insere; rela<;oes funcionais entre
tecnicos dos diversos organismos deveriam ser incentivadas.
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Diogo Vasconcelos falou sobre as necessidades sentidas especificamente pelos
estudantes e que influenciam o interesse e os resultados escolares - carencias
alimentares, problemas de transporte, apoio dos pais . Acentuou nomeadamente os
OS resultados da desigualdade,
partida, entre OS estudantes privilegiados pela
cultura dominante e os estudantes oriundos de estratos sociais com menor integragao na cultura escolar. 0 papel do Assistente Social escolar dirigir-se-ia quer a
alunos, quer a professores, quer a funcionarios , numa ac<;ao de sensibiliza~:;ao dos
delegados de turma quanto importancia do seu papel e das fun~:;6es da AE, por
exemplo na integra~:;ao dos estudantes que chegam escola pela primeira vez, bern
como na gestao da escola; semelhante seria a ac<;ao junto dos directores de turma.
Assinalou que os funcionarios sao muitas vezes esquecidos em ac<;6es de sensibiliza~:;ao e forma~:;ao se bern que muitas vezes os estudantes se relacionem com eles
mais directamente do que com os professores. Na sua 6ptica, o AS seria urn
consultor especializado e privilegiado dos professores, alunos e funcionarios,
sendo alem disso, urn catalisador dos problemas sociais e econ6micos existentes
que se reflectem no aproveitamento escolar.
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Stephen Stoer subordinou a sua interven~:;ao ao tema <<sair da normaliza~:;ao
reconstruindo normalidade» que considerou poder resumir as interven~:;oes anteriores . 0 papel do AS podera situar-se em dois modelos: o primeiro , mais tradicional,
e 0 da ordem, das certezas; e urn segundo, do pensamento critico, mais imaginativo. No primeiro modelo o AS atenderia ao disfuncional, ao desvio , ao marginal
enquanto tecnico especializado que intervem pontualmente para resolver urn
problema ~ocial. Complementa o professor e em casos extremos ate o pode
substituir. E o intermediario entre a escola e a comunidade . No segundo modelo o
AS teni fun~:;oes de mobiliza~:;ao cultural e educativa. A escola tern duas vertentes
- de continuidade e de contesta<;ao. 0 AS alarga o processo educativo, desenvolve uma nova 16gica de ensino, encorajando o pensamento da especificidade do
sistema educativo. Este modelo de inova~:;ao e transforma<;ao podera tomar possivel, num trabalho conjunto do AS e do professor, a passagem de uma ac~:;ao de
normalizagao para a constru~:;ao da normalidade.

Servi~o

Social Autarquico

A mesa contou com a participa<;ao de: Presidente da Camara de Matosinhos
- Sr. Narciso Miranda; Arq. 0 Jose Gomes Fernandes; Presidente da Junta de
Freg. Ramalde- Sr. Jose Oliveira Torres; A. S. Antonio Julio Roque; A. S.
Olivia Gouveia Oliveira; A. S. Miguel Ferreira Meireles.
A Mesa sobre Servi<;o Social Autarquico com a participa<;ao de agentes
politicos e tecnicos locais, revelou:
U rna inser~:;ao importante e dominante ao nivel do Municipio no quadro
dos Servigos Municipais de Habita<;ao.
Uma fase incipiente , mas extremamente rica de conteudo e significado
na ligagao ao nivel de Juntas de Freguesia em meio urbano .
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No que respeita ao Servic;o Social nos Municipios, sobressaiu:
A permanencia de altos niveis do investimento tecnico-profissional na
area original e tradicional de trabalho:
Alojamento/Habitac;ao, ressentindo-se, no fundamental, da ausencia de uma polftica e plano nacional de Habitac;ao e da dependencia
quase total a este nivel do poder local em relac;ao ao Centro que se
traduz:
Numa pnitica profissional gestora dos conflitos psico-sociais e
politicos que as situac;oes altarnente carenciadas e o abismo
entre procuni e oferta provocarn ·ou potenciarn .
Em procedimentos e acc;oes de dimensao pontual e casuistica,
quase exclusivamente de natureza tecnico-administrativa e burocratica, com intervenc;ao ao nivel da atribuic;ao de habitac;oes
sociais (quando as ha), dos problemas socio-culturais de adaptac;ao, da normalizac;ao de situac;6es juridico-financeiras irregulares .
Em diagn6sticos de situac;ao inacabados , inconsequentes e sem
operacionalidade por via dos constrangimentos juridicos impositivos de uma perspectiva individualista em desfavor de areas
problema.
Num investimento insignificante ao nivel dos equiparnentos e
infra-estruturas no quadro de uma concepc;ao juridico institucional e politica que reduz Habitac;ao a alojarnento.
Como consequencia, a valorizac;ao de uma func;ao de triagem e encarninhamento- urgindo coordenac;ao- das situac;oes problemas, que por
norma acumulam com as condic;oes degradantes de alojamento, para os
servic;os e instituic;oes, locais ou regionais competentes.
Experiencias isoladas (hip6tese em aberto) de participac;ao na elaborac;ao dos Pianos Directores Municipais, limitada ao contributo na fase do
diagn6stico de situac;ao.
A experiencia em Juntas de Freguesia, reflectindo a escassez de recursos
tecnico-financeiros e, em simultaneo o pressionarnento socio-politico que as
relac;oes de proximidade territorial e o grau de informalidade favorecem , manifesta:
Uma perspectiva profissional de totalidade territorial e social
como tendencia, ainda que predominantemente induzida pela
multivariada natureza de problemas sociais que lhe solicitarn
respostas.
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Apoio e estimulo, procurado e provocado, em agentes individuais colectivos, organiza<;6es, servi<;os e colectividades, locais
ou regionais , na procura das solu<;6es que os meios pr6prios
inviabilizam.
Indices de interconhecimento e articula<;ao entre agentes publicos e privados elevados, a sugerir a necessidade pcictica da
coordena<;ao.
Sensibilidade refor<;ada para o prosseguimento efectivo da
descentraliza<;ao em extensao e profundidade.
Em termos de conclusao a Mesa-Redonda sugeriu:
A necessidade e urgencia de urn enquadramento municipal altemativo
aos S.M.H. que contemple e assegure em simultaneo:
A especificidade e globalidade dos aspectos socioculturais
locais .
Uma articula<;ao politica e quadro de tecnicos com autonomia
adequada aquela especificidade.
0 acesso ao nivel da defini<;ao das politicas e pianos sociais
municipais .
0 imperativo de uma clara e superior descentraliza<;ao e desconcentra<;ao das competencias e servi<;os entre os diferentes niveis do poder e da
administra<;ao na base de escalas geo-sociais adequadas.
U m aprofundamento subsequente de analise e reflexao sobre as questoes sectoriais inventariadas.

Servif;o Social e Sande
A mesa contou com a participa<;ao de: Prof. Doutor Eurico de Carvalho
Figueiredo; A. S. Maria Isabel Lereno; Enf. a Maria Lucinda Marreiros
Manita; Prof. Doutor Octavia Cunha; A. S. Luisa Ferreira da Silva.
As interven<;oes focaram as questoes da interdisciplinaridade na interven<;ao,
do trabalho em equipa e da especializa<;ao das tecnicas de interven<;ao terapeutica.
0 funcionamento de urn Centro de Saude e suas potencialidades de ac<;ao
comunitarias foram apresentadas atraves do exemplo de uma ac<;ao integrada de
saude na zona do centro da Se.
Abordados especificamente o caso da psiquiatria e da pediatria, foram para
cada uma dessas areas apontados aspectos preferenciais de interven<;ao do modelo
de conhecimento social .
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0 estatuto do tecnico de servi<;o Social nas institui<;aes de saude portuguesas
foi analisado do ponto de vista de uma Matemidade. Isabel Lereno aproveitou para
comparar a sua experiencia nessa institui<;iio com o conhecimento obtido em
estagio numa institui<;iio similar nos EUA. Reconhecidas as fun<;aes como identicas ... e ao nivel dos meios tecnicos (em pessoal e em recursos materiais) que se
diferenciam grandemente as potencialidades profissionais do Servi<;o Social nas
duas institui<;oes comparadas.
0 debate concluiu pelo reconhecimento da importancia do tecnico social nas
equipas de saude, com apelo a que o ISSSP dinamize projectos de interven<;iio que
imponham nos Servi<;os de Saude o reconhecimento da necessidade de pluridisciplinaridade do modelo ate aqui quase apenas medico.

Servi~o

Social do Trabalho

A mesa com a participa<;iio de: Dr. Carlos Manuel Sa Ramalho; A. S. Adelina
Maria Oliveira; Eng. 0 Jose Pinto Ferreira; A. S. Dinah Ferreira.
Iniciou as exposi<;oes o Dr. Carlos Ramalho com uma analise da conjuntura
e mpresarial portuguesa- crise economica, necessidade de reconversiio, de grande
flexibilidade de resposta, reabsor<;iio da mao de obra, como imperativos da
institui<;iio, mas tambem, da parte dos trabalhadores, aspira<;aes de seguran<;a,
melhoria do nivel de vida, realiza<;iio profissional.
Seguiu-se uma exposi<;iio do Eng. Pinto Ferreira sobre as principais questoes
com que esbarra a seguran<;a na empresa- inexistencia de ac<;aes de sensibiliza<;iio, de vistoria de projectos, ineficacia das comissaes empresariais da seguran<;a,
falta de estatisticas e de regulamenta<;iio nacional das indica<;Oes da OIT.
A Assistente Social, Dinah Ferreira apontou o vasto objectivo de trabalho do
tecnico de Servi<;o Social no sector e apontou como uma das prioridades a rela<;iio
dos trabalhadores com o seu local de trabalho.
Fez urn pouco de historia da interven<;iio social na empresa - recursos
humanos nos anos 60; participa<;iio nos anos 70; no momento actual verificam-se
carencias imediatas dos trabalhadores se nem sempre de subsistencia ffsica, pelo
menos ao nivel da seguran<;a no trabalho.
0 debate abordou entre outros o problema de concilia<;iio entre interesses
contraditorios na empresa e a necessidade de uma equipa de gestiio multidisciplinar.
·

Seguran~a

Social

A mesa contou com a participa<;iio de: A. S. Eduarda Claro; A. S. Maria Joiio
Spratley; A. S. Maria Laura Fonseca Fernandes; Dr. Antonio Lopes Dias;
A . S. Fernanda Rodrigues; A. S. Maria Virginia V . Leite de Sousa.

Antonio Lopes Dias - Fez uma disserta<;iio sucinta sobre o sistema de seguran<;a
social portugues atentando nos principios que o regem: de unifica<;iio, descentrali-
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zagao e participa<;ao, e em questoes fundamentais como a do financiamento e dos
regimes de seguranga social do sistema portugues. Particularmente no que respeita
a acgao social, referiu-se ao seu papel de contengao social e a falha que apresenta
de nao participagao pelos utentes. Referiu ainda o sistema complementar que nao
fazendo parte do sistema de seguranga social em si mesmo, e necessaria para a sua
implementagao. Ap6s as consideragoes tecidas sobre estes t6picos, propOs a sala a
discussao da possibilidade efectiva de urn sistema de seguran<;a social em rela<;ao
com as politicas econ6micas.

Virginia Sousa-- Os objectivos da acgao social tal como definidos na Lei de Bases
da Seguranga Social sao a animagao comunitaria e a acgao supletiva em rela<;ao as
falhas do sistema de seguran<;a social. Na realidade dos servigos, estes sao
completamente abafados pelas situag6es de gravissima carencia econ6mica que se
somam aos casas assistidos ao longo de anos consecutivos. Verifica-se que os
casas apresentados sao constela<;oes de problemas vividos por pessoas em idade de
populagao activa e relacionados com necessidades basicas de trabalho, habitagao,
saude, ou seja exactamente com as politicas econ6micas. A Acgao Social disp6e de
tecnicos e de algum dinheiro, com obrigatoriedade de dar recursos a iniciativa
privada e de se submeter e lhe respeitar a sua 16gica de atendimento. Os poucos
recursos em servigos de que a Acgao Social disp6e estao a ser privatizados. 0 principal meio e 0 da planificagao de equipamento mas mesmo aqui 0 que pode fazer e
dar resposta aos pedidos existentes, propostas do privado, pelo que nao pode
empenhar-se na correcgao das assimetrias.
Rosa Maria -- Relatou uma experiencia em que por proposta da equipa local foi
dado parecer negativo a uma proposta de uma instituigao privada para implantagao
de urn Centro de Dia para ldosos. Realizando urn estudo de necessidades verificou-se ser esta a nivel da primeira infancia, pelo que se propOs e criou uma creche
familiar. Este percurso, raramente seguido pelos servigos de Acgao Social evidenciou a importancia da necessidade do estudo do meio na fundamenta<;ao tecnica dos
pareceres o que hoje reconhece a propria institui<;ao que na altura fez o primeiro
pedido.
Laura Fernandes e Eduarda -- Na zona da Se, uma expenencia de trabalho
coordenada entre dois tecnicos de Servi<;o Social (urn de uma instituigao local e urn
dos servigos de Ac<;ao Social) e uma tecnica de enfermagem do Centro de Saude
1ocal, abrange hoje muitas mais instituigoes coordenadas num projecto de trabalho
com amas que procura a mudanga das condig6es oferecidas a crianga neste meio
social. 0 trabalho individualizado com cada ama, sabre a sua casa, os seus habitos
de higiene, de alimenta<;ao; de relagao com a crianga; o programa de abertura ao
exterior, de contacto com brinquedos; de trabalho com as maes e atengao especial
as condigoes de risco, foram aspectos desenvolvidos numa intervengao que mostrou a capacidade de investiga<;ao na acgao e de construgao de alternativas as
solugoes vulgarmente propostas pelos servi<;os.
Maria Joao Spratley-- Falou sobre o Centro de Reabilita<;ao Vocacional do Porto
e a acgao ai desenvolvida. A insergao no mundo de trabalho, objectivo prioritario
so muito limitadamente e conseguido, sendo desenvolvido urn trabalho de rela<;ao
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indi vidualizada com o utente e a sua famflia como meio para uma boa integra<;;ao
na sociedade. 0 Centro que tern uma capacidade de resposta reduzida, orienta-se
para o apoio a projectos locais e de outros organismos como via para aumentar as
suas possibilidades de ac<;;ao.
Servi~o

Social, Prevenc;;ao e Justic;;a

A mesa contou com a participa<;;ao de: Dr. Jose Tavares Pinto; Dr. a Maria
Teresa Rosmaninho; A. S. Maria Candida Varela; Dr.a Isilda Aragao;
A. S. Maria do Ceu Pardal.

