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RESUMO: A Igreja Católica tem forte influência em todo o processo de formação sócio-histórica da sociedade
brasileira. No que se refere à Educação ela se fez presente desde a atuação dos jesuítas com a Companhia de
Jesus no período do Brasil Império. Com a instauração da República no Brasil a Igreja perde alguns dos seus
privilégios, neste sentido como estratégia para influenciar a sociedade, busca fundar Universidades Católicas
para ampliar o quadro de intelectuais a serviço dos seus projetos. No caso do Serviço Social em Sergipe a
primeira Escola de Serviço Social surgiu sob influência da Igreja e dos interesses hegemônicos da burguesia
local, isto como forma de reaproximar as ações da Igreja com o Estado. Desta forma é notória a interação da
Igreja no contexto histórico educacional em Sergipe que, na época do seu surgimento, tinha o intuito de
controle social.
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ABSTRACT: The Catholic Church has an important influence on the socio-historical formation of Brazilian

society. Regarding the education, it has been present since the beginning of the work of the Jesuits, through

the Society of Jesus in the imperial period in Brazil. With the establishment of republican government in

Brazil, the Church lost some of their privileges - and, as a strategy to influence society, seeks the foundation

of Catholic Universities to increase the number of scholars in the service of its projects. Talking about Social

Service in Sergipe, the first School of Social Service came under the influence of the Church and the

hegemonic interests of the local bourgeoisie, as a way to reunite Church and State. Thus, it is evident the

influence of the Church in educational historical context in Sergipe, which had the aim of social control at the

time of its emergence.
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INTRODUÇÃO

Nesse texto procuramos refletir sobre a influência da Igreja no processo educacional em Sergipe,

especialmente no que se refere ao curso de Serviço Social, contudo não se pretende maximizar ou minimizar

as ações da Igreja na história da educação brasileira, mas narrar, na visão de alguns autores, como se deu a

atuação da Igreja na educação em Sergipe no processo de consolidação da primeira Escola de Serviço Social

de Sergipe, o cenário da época, aspectos sociais e econômicos bem como a conjuntura política.

Sendo assim, o presente artigo explicitará o processo de consolidação da primeira Faculdade de Serviço Social

de Sergipe sob as influências da Igreja, do Arcebispo de Aracaju Dom Fernando Gomes dos Santos

juntamente com a gestão da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado.

O artigo pretende descrever o processo histórico do curso de Serviço Social em Sergipe, do ínterim que

perpassa o seu surgimento na década de 30 do século XX, no seio da Igreja Católica, que tinha como base

teórica os conceitos morais, confessional do Neotomismo, até meados da década de 90 do século XX que tem

o predomínio da fundamentação teórica e prática no método dialético de Karl Marx, após um longo e rico

debate teórico metodológico conhecido como movimento de reconceituação que deságua no processo de

ruptura com o conservadorismo.

O CAMINHAR HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A IGREJA E INFLUÊNCIA NO

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DE SERGIPE

As iniciativas eclesiásticas na história da educação no Brasil são legitimamente notáveis. Desde as escolas de

primeiras letras, a atuação dos jesuítas com a Companhia de Jesus no império brasileiro, às influências em

pastorais e organizações assistenciais no controle social da época. Desta forma, a presença da Igreja e suas

relações com o Estado, no processo histórico educacional no Brasil Império representou aspectos positivos e

negativos, como o anti-jesuitismo na Revolução Pombalina, “pois a Companhia de Jesus representava um

obstáculo para a implementação e desenvolvimento das novas diretrizes da administração colonial”

(OLIVEIRA, 2010, p.27). Ou com o papel do “catecismo como um dispositivo fundamental no processo de

escolarização e como método de ensino das primeiras letras.” (OLIVEIRA, 2010, p.58).

Segundo Haidar (2008), a história do ensino público secundário brasileiro durante o Império, destaca-se o

Colégio de Pedro II, a única escola pública do Rio de Janeiro. No entanto, antes de se tornar o Colégio de

Pedro II, a escola foi o Seminário dos Órfãos de São Pedro, no qual acolhia meninos órfãos desamparados,

“instruindo-os na doutrina cristã, leitura, escrita, na língua latina, música e instrumentos, bem como nas

funções eclesiásticas de que pudessem ser capazes” (HAIDAR, 2008, p.96). Era comum a constituição de

seminários em escolas e liceus, o Colégio de Pedro II foi uma das principais escolas públicas do Rio de Janeiro

no período do Brasil Império.

De acordo com Sousa (2006), em Sergipe, muitos sacerdotes recebiam do Ministério da Educação, através de

exame de eficiência, o título para lecionarem em escolas secundárias, contemplando também os cursos

ginasiais. Sendo assim, na ausência de instituições de ensino superior de formação de professores em
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Sergipe, a maioria dos cargos eram ocupados por padres, sacerdotes e monsenhores.

Na verdade, a Igreja, após a instalação da República no Brasil, em novembro de

1889, trouxe com ela o rompimento da relação Estado e Igreja; sentindo-se

enfraquecida e ameaçada pelo rompimento do regime de Padroado, lutou

insistentemente pela criação de uma universidade com supremacia religiosa, para

aumentar a possibilidade de ampliação do quadro de intelectuais a serviço do projeto

religioso (LIMA, 2009, p.32).

Conforme Iamamoto e Carvalho (2008), foi a partir da queda da República Velha, que se iniciou o segundo

ciclo de mobilização do movimento católico. No qual, permitiu a Igreja intervenção no cenário de crise

hegemônica entre as frações burguesas e a movimentação da classe operária. Segundo os autores, a Igreja é

chamada para desempenhar “um importante papel nos momentos mais críticos para a estabilidade do novo

regime e com ele disputará arduamente a delimitação das áreas e competências de controle social.”

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p.155). Sendo assim, os autores afirmam que uma das primeiras medidas

tomadas pelo Estado, referente às novas relações com a Igreja, incidiram diretamente em tornar facultativo o

ensino religioso nas escolas públicas.

Na década de 1930, época do surgimento do Serviço Social no Brasil, a relação entre o Estado e a Igreja é

marcada por “uma situação de ambigüidade, em que Igreja e o Estado, unidos pela preocupação comum de

resguardar e consolidar a ordem e a disciplina social, se mobilizaram para, a partir de distintos projetos

coorporativos, estabelecer mecanismos de influência e controle [...]” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p.156).

Em Sergipe, o surgimento do Serviço Social não foi diferente, segundo Gonçalves (2004a) a primeira Escola

de Serviço Social Sergipana surgiu sob influência da Igreja e dos interesses hegemônicos da burguesia local,

pois naquele momento:

[...] fazia-se necessário criar uma instituição responsável pela formação e divulgação

de valores ideológicos que servissem para atenuar os conflitos sociais. As escolas de

Serviço de Serviço Social, naquele contexto histórico, representavam uma das

estratégias utilizadas pela Igreja Católica para a formação de quadros aptos a

intervir na questão social, visando ao desenvolvimento de um processo de

evangelização da sociedade e de uma ação missionária [...] (GONÇALVES, 2004a, p.

13).

Podemos observa que o curso de Serviço Social em Sergipe, assim como em outros estados brasileiros, surge

pela necessidade do sistema em controlar as massas e ele adota aspectos ideológicos correspondentes ao

momento histórico, assim como foi extremamente importante para a definição do papel da Igreja Católica,

com a Ação Social e a Ação Católica, dentro do arranjo sócio-histórico que vai assumindo a sociedade

brasileira.

Para Nunes (2000), desde a Revolução Francesa, a Igreja vivia tensões concentradas e radicalizadas em torno
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de dois problemas:

De um lado, o dogma e sobretudo, a exegese bíblica e, de outro, a evolução social e

política. Essa tensão caracterizava, segundo Poulat, o conflito antigo/moderno no seu

interior. Mais o que o ambíguo catolicismo social. O centro da crise do modernismo

vivida pela Igreja era proveniente do atraso da ‘ciência eclesiástica’, como se dizia,

em relação à cultura laica e às descobertas cientificas. De um lado, havia o ensino

eclesiástico tradicional, e de outro, as jovens ciências religiosas que, procurando

fugir do controle da ortodoxia e lutando muitas vezes contra ela, procuravam aplicar

métodos positivos a um campo e a textos até então considerados fora do seu

alcance. (THOMAS BRUNEAU, op. Cit, p.71, apud NUNES 2000, p.59).

A dialética vivida pela Igreja entre contradições do novo (ciências religiosas) e o velho (ensino eclesiástico

tradicional) em um campo de evolução social e política apresentada por Nunes (2000), para Gonçalves

(2004b) dentro desse processo histórico há coexistência de diferentes ideologias que se contrapõem e

dialogam entre si.

Segundo Lima (2009), em Sergipe, no período da década de 1940, o cenário político, econômico, social,

cultural e educacional sofreu influências de fenômenos, os quais repercutiram com ritmos diferentes. Segundo

a autora, nesse período:

O Estado tinha, como base de sustentação econômica, a propriedade fundiária

representativa dos usineiros, fazendeiros e do setor mercantil. Novas atividades

econômicas surgiram e, como havia perspectivas de mudanças em decorrência do

processo de redemocratização institucional do País, ocorreram, em Sergipe, eleições

para governador, sendo eleito, em janeiro de 1947, o engenheiro José Rollemberg

Leite apoiado pela coligação partidária PSD/PR e com o apoio da Igreja Católica

(LIMA 2009, p.42).

Para Bretas e Oliveira (2014), desde a década de 1920 que a Igreja vem buscando maiores aproximações

com o Estado, no intuito de retomar sua colocação privilegiada, advinda da separação entre a Igreja e o

Estado, em 1890. Desta forma, para retomar e reaproximar as ações com o Estado, a Igreja assume e

impulsiona através de atuações da mesma, o ensino público, já que o cenário Sergipano não apresentava

universidades ou faculdades de formação de professores, ao menos nenhuma outra instituição de ensino

superior na época.

Segundo Lima (2009), “a Igreja não se limitou à criação de seminários. Ela foi além, criando faculdades. A

Faculdade Católica de Filosofia e a Faculdade de Serviço Social, ambas fundadas em Aracaju, nos anos 50 do

século XX, foram exemplos de faculdades criadas pela Igreja” (LIMA, 2009, p.45).

Na época, vivenciava-se a crescente influência da ideologia socialista difundida pelos

partidos comunistas, que combatiam a propriedade privada e eram marcadamente
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materialistas, o que ia de encontro aos aspectos transcendentais defendidos pela fé

católica. Assim, com a intenção de defender os seus princípios, a Igreja e o Estado

criaram duas faculdades com a possibilidade de atuar na área social, enfatizando

aspectos da doutrina social católica, que valorizava o homem como indivíduo livre e

responsável; enquanto o comunismo restringia a liberdade individual (LIMA, 2009,

p.46).

Ainda segundo Lima (2009), logo após a fundação da Faculdade de Filosofia, a Igreja fundou a faculdade de

Serviço Social, onde se instalou em um cenário marcado pelo aumento da agropecuária em Sergipe, bem

como na industrialização que acarretara em inchaço populacional nas regiões urbanas. De acordo com a

autora, era necessária uma intervenção que vislumbrasse a diminuir qualquer expressão que viesse a elevar

as massas que se aglomeravam nas cidades, juntamente com as questões sociais resultantes das lutas de

classes. Nesse sentido, a Igreja se une ao Estado e à sociedade, no sentido de criar uma faculdade de Serviço

Social, de modo que “os profissionais egressos da mesma pudessem resolver possíveis conflitos, bem como

manter a ordem, sendo que a primeira tomou a si o encargo de fundar a faculdade, com subvenção

pecuniária do Estado, mas sob a direção de uma religiosa” (LIMA, 2009, p.54).

No governo de Arnaldo Garcez ele promove a criação de uma faculdade de Serviço

Social. Naquele tempo fazia muita, era moda se falar em Assistência Social, Serviço

Social e etc. Então veio o padre sergipano que era, vivia em Minas Gerais, esse

padre sugere que o governo do Estado convide as classes sociais, as freiras de Jesus

Crucificado [...] elas tinham essa Faculdade lá em Campinas e então veio, chegaram

aqui essas primeiras freiras de Jesus Crucificado então se organizou a faculdade de

Serviço Social, o governo deu a casa, deu a subvenção (MACHADO 2008 apud

BRETAS 2010, p. 17).

Nota-se, a iniciativa particular de grupos e frações de classe influente que se manifestaram, principalmente,

por intermédio da Igreja Católica. Segundo Gonçalves (2004a) “As Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado

são os principais sujeitos sociais responsáveis pela implantação da Escola de Serviço Social de Sergipe, sua

consolidação e seu reconhecimento social na sociedade Sergipana”. (GONÇALVES, 2004a, p. 14).

Segundo Sousa (2006), o Bispo Diocesano Dom Fernando Gomes lamentava por Aracaju ainda não dispor de

um centro de formação. Sendo assim, D. Fernando Gomes se empenhou na fundação da Faculdade Católica

de Filosofia de Sergipe, uma das primeiras instituições no qual formou professores para atuar em Sergipe.

Posterior à fundação da Faculdade de Filosofia, o Bispo Diocesano Dom Fernando Gomes, juntamente com as

Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, contribuíram para a fundação da primeira Faculdade de Serviço

Social de Sergipe.

Segundo Gonçalves (2004a) a primeira Escola de Serviço Social em Sergipe surgiu em 1954 sob influência da

Igreja e dos interesses hegemônicos da burguesia local, logo, possui em seu início uma base bem delimitada

de fontes de seleção e formação ideologicamente doutrinária. Entretanto, antes de sua institucionalização a

ação profissional do Serviço Social já se fazia presente em algumas instituições em Aracaju. Outro dado que a
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autora ressalta é que a Escola de Serviço Social participou do processo de criação da Universidade Federal de

Sergipe, sendo uma das instituições de ensino superior que a integraram.

Lima (1999) apud Lima (2009), afirma que a partir do decreto de criação da Faculdade Católica de Filosofia de

Sergipe, o Bispo Diocesano de Aracaju, D. Fernando Gomes:

Expôs a dupla face da intervenção da Igreja na educação – de um lado propunha

promover e estimular o estudo superior das ciências humanas, como um meio eficaz

de abrir aos homens novos caminhos na esteira da luz do saber. Esta face do ensino

católico retratou o desejo de mudanças sociais, já latente há muito tempo na Igreja.

O lado messiânico se expressou nas lutas entre a Igreja e o Estado (Lima 1999 apud

Lima 2009, p.55).

Segundo Gonçalves (2004b) na Escola de Serviço Social de Sergipe, em sua gênese, o ensino da doutrina

social da Igreja era obrigatório em todas as séries e estava presente no conteúdo programático de algumas

disciplinas fundamentais para a formação, tais como, Seminário de formação e Ética, sendo que a filosofia

dominante era o neotomismo e as encíclicas papais, em especial, a Rerum Novarum que impedia uma visão

crítica da contradição ente capital e trabalho. Acreditava-se que esse ensino tornava mais eficiente nas

diferentes atividades e obras de caráter social e era o currículo que a Associação Brasileira de Escolas de

Serviço Social – ABESS estabelecia. Neste sentido o “Serviço Social era visto como um apostolado de

prestação cristã de serviços para salvar os humanos dos problemas sociais” (GONÇALVES, 2004b, p. 46).

No contexto sergipano, de 1950, vale ressalta a influência de Dom José Vicente Távora, arcebispo de Aracaju,

que teve presença significativa na Escola de Serviço Social através da Juventude Universitária Católica e

incentivou a criação do primeiro Centro Social, no Bairro América. Além da influência da doutrina Católica a

Escola de Serviço Social de Sergipe teve influencia norte americana também, em especial do funcionalismo e

tecnicismo, através da madre Albertina Brasil Santos, primeira diretora da Escola (GONÇALVES, 2004b).

Na década de 1960, mesmo com o golpe militar, o Serviço Social repensava suas teorias, ações e

metodologias com o Movimento de Reconceituação, que se caracteriza por ser uma crítica ao Serviço Social

tradicional que era baseado no positivismo e funcionalismo norte-americano.

Nos anos 60, os movimentos e lutas sociais, o desenvolvimento de experiências

reformistas na América Latina, o surgimento da revolução cubana, a luta de

guerrilhas e a reflexão em torno do processo de dependência acentuaram a

insatisfação de muitos assistentes sociais que se viam como‘bombeiros’, chamados a

apagar pequenos incêndios, a atuar no efeito da miséria, a estabelecer contatos sem

contribuir efetivamente para a melhoria da vida cotidiana do povo. (FALEIROS, 1981,

p.117).

O Movimento de Reconceituação conduziu os assistentes sociais a notar duas classes antagônicas que

provocou o rompimento com a neutralidade profissional proposta pelo positivismo, estas reflexões deram

início ao debate coletivo sobre a dimensão política da profissão. Contudo, o Movimento de Reconceituação do
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Serviço Social foi interrompido pela repressão da ditadura militar, ou seja, não ocorreu uma conclusão dos

ricos debates da categoria nesta década.

Neste processo do Movimento de Reconceituação Gonçalves (2004b) expões que José Lucena Dantas, um dos

teóricos da perspectiva modernizadora, esteve em Aracaju por duas vezes ministrando cursos, em 1968, ano

da fundação da Universidade Federal de Sergipe, e em 1973. Entretanto, a autora relata que devido ao Golpe

Militar os profissionais recorreram à fundamentação estrutural do funcionalismo.

Em meados dos anos 1970, a renovação profissional materializada na reconceituação

viu-se congelada: seu processo não decorreu por mais de uma década. E seu ocaso

não se deveu a qualquer esgotamento ou exaurimento imanente; antes, foi produto

da brutal repressão que então se abateu sobre o pensamento crítico

latino-americano (NETTO, 2005, p. 10).

Neste sentido o período de 1970 o Serviço Social foi concebido como instrumento profissional de suporte às

políticas desenvolvimentistas, com as mudanças conjunturais e o debate crítico sobre o serviço social da

década de 1960 a formação profissional dos assistentes sociais em Sergipe foi-se distanciando da doutrina

social da Igreja o que, segundo Gonçalves (2004b, p. 47), “contribuiu decisivamente para a introdução de

novos paradigmas no âmbito da formação profissional”, uma vez que no âmbito nacional, através da

Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social – ABESS, atualmente Associação Brasileira de Ensino e

Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS discutia-se a criação de um currículo mínimo para entidades de ensino.

Gonçalves (2004b, p. 48) revela que:

A região nordeste da ABESS, àquela época abrangendo os Estados do Maranhão à

Bahia, realizou a pesquisa, no período de 1978 a 1982, conhecida pelo nome

‘Pesquisa Nordeste’, sob a coordenação de Jean Robert Weisshaupt, professor efetivo

do departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, como uma

forma de expressar a sua contribuição à reforma curricular, nesse momento de se

pensar um novo currículo. Foi um momento de efusiva participação de estudantes,

professores e profissionais.

Na década de 1980 o Brasil e o mundo passam por mudanças políticas, sociais e econômicas. No Brasil ela foi

considerada a década perdida no âmbito da economia, entretanto para o âmbito político ela foi de extrema

importância, pois foi uma década de lutas e conquistas através do processo de abertura política. No Serviço

Social ela é marcada pela renovação crítica, também conhecida como processo de ruptura com o Serviço

Social tradicional.

Em 1982 foi estabelecida a garantia do currículo mínimo para a formação profissional que adotou a teoria

marxista. Conforme Gonçalves (2004b, p. 48), “O currículo de 1982 institui um novo paradigma para a

formação profissional, ele representa a ruptura com a hegemonia do conservadorismo enraizado no Serviço

Social tendo por base o positivismo”. No nordeste Sobral (2004) informa que junto à aprovação do currículo

mínimo em 1982 também foi publicado o livro Análise das Funções Sócio-Institucionais do Serviço Social no
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Nordeste com os resultados da pesquisa coordenada por Weisshaupt, agora cabia aos cursos realizarem suas

reformas.

Em 1994 o curso de Serviço Social passa por outra mudança curricular dando continuidade ao processo de

ruptura iniciado com o currículo de 1982 que segue a corrente do movimento de reconceituação, este novo

currículo foi aprovado nacionalmente em 1996. Entretanto, segundo Tanezini, Diniz e Alves (2004) “A ruptura

com o currículo anterior se dá no sentido de romper com o messianismo, voluntarismo dos ‘agentes de

transformação’ que marcou a formação e a atuação da vanguarda profissional na década de 80, sintonizada

com a efervescência dos movimentos populares e sindicais daquele momento histórico do país [...]”. Portanto,

observa-se que o currículo de 1982 era militante, correspondente ao processo histórico o qual o país passava.

Já o de 1994 com uma conjuntura sócio-histórica firmada o Serviço Social passa a refletir sobre valores como

democracia, equidade e justiça social visando uma nova cidadania.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É notória a interação da Igreja Católica no contexto histórico educacional em Sergipe. No entanto, observa-se

que, aspectos sociais, econômicos e políticos repercutiram no surgimento do curso de Serviço Social em

Sergipe, assim como na formação dos profissionais concludentes deste, que em sua gênese era composto por

mulheres vinculadas predominantemente aos setores abastados da sociedade sergipana que pregava a

doutrina social da Igreja junto às classes subalternas que crescia devido ao inchaço populacional na capital

aracajuana devido ao êxodo rural provocado pelo processo de industrialização.

As relações entre Igreja e a formação da primeira faculdade de Serviço Social em Sergipe estão inteiramente

ligadas. A base eclesiástica não ocorreu somente em Sergipe, como em diversos estados do Brasil, pois quem

estava à frente no desenvolver de obras caridosas e assistencialistas era a Igreja. Entretanto, foi com a ajuda

da burguesia associada à Igreja Católica que o Estado promoveu a formação de Serviço Social em Sergipe, a

fim de conduzir o enfrentamento das questões sociais, não somente ao modo da Igreja, mas seguindo as

bases curriculares do profissional que estava emergindo no cenário social da época. Bases estas que seguiram

currículos americanos até meados da década de 1970, período marcado pelo movimento de reconceituação da

profissão do (a) Assistente Social.

Neste período, a profissão rompeu relações com a Igreja e assumiu um currículo latino-americano, baseado

em correntes marxistas, voltado às necessidades da classe trabalhadora e não, somente, a classe que detém

os meios de produção. Ou seja, o (a) assistente social responde tanto a demanda do capital como a do

trabalhador, pois só pode fortalecer um ou outro pela mediação do seu oposto.

Após a década de 1980 o Serviço Social ganha maturidade intelectual, mesmo que exista uma pluralidade

ideológica e teórica própria da diversidade que é formada a categoria profissional, com a adoção do método

dialético de Karl Marx a profissão passa a analisar as contradições existes no sistema capitalista para assim

responder as expressões da questão social que ele produz.
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