LICENCIATURA EM SERVI<;O SOCIAL
PRINCIPAlS ELEMENTOS DE UM PROCESSO
MARIA AUGUSTA G. NEGREIROS .*
A recente atribuicao do grau de Jicenciatura aos Cursos Superiores de Servico Social
em Portugal foi o resultado de urn longo e diffcil processo junto do Ministerio da Educacao. Este processo, dada a sua natureza academica, desenrolou-se por iniciath·:a do Instituto de Servico Social de Lisboa e Porto e situa-se num primeiro momento de 1985 a 1987
num domfnio estritamente academico, alargando-se num.segundo momento em 1988 e 1989
a outros actores intervenientes - estudantes e suas estruturas associativas, profissionais
e suas organizac;:oes de classe que, colaborando corn os In~titutos, desenvolveram urn conjunto de accoes, numa convergencia de esforcos colectivos em funcao do mesmo objectivo.
Em 1990, nu.m terceiro momento, o corpo profissional, suas. organizac;:oes de classe
e estruturas sindicais, de forma aut6noma concertam esforcos em funcao do reconhecimento do grau de Iicenciatura para os profissionais ja formados.
Para situar e entender este processo recente (de 85 a 90), e importante, sem duvida,
referir outras etap~s anter\ores do percurso academico profissional do Servico Social neste
pais (de 74 a 84), que, apesar de n~o terem atingido os seus qbjectivos, ao mobilizareni
energias colectiva.s, estruturaram uma forma de identificacao da profissao, cimentando expectativas e desenvolvendo uma consciencia de si face necessidade.de legitimacao social e academica. Assim, em tracos largos, referiremos essas etapas. .
.
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1. 0 quadro institucional e o nlvel academico da .forma~o
em Servi~o Social de 1935 a 1984

.

0 Servico Social em Portugal surge enquanto area de formacao academica em Abril de
1935 corn a criacao da 1.a Escola-Instituto de Servico Social de Lis boa, tendo por suporte
jurfdico a Associacao de Servico Social sob tutela do Patriarcado. Posteriormente, sao criadas a Escola Normal Social de Coimbra em -1937 (que mais tarde (\ltera a designacao para
Instituto de Servico Social) pela Junta de Provfncia da Beira Litoral, e o lnstituto de Servico Social do Porto pela Associacao de Cultura e Servico Social, sob tutela da Diocese
do Porto, em 1956.
As 'tres Escolas sao de natureza privada e o ensino nelas ministrado e formalmente
considerado superior, em 20 de Outubro de 1961 por despacho do Ministro da Educacao,
fundamentado urn parecer do Conselho· Permanente de Accao Educativa.
Os cursos de SerYi<;:o Social ministrados nos tres Institutos tern a duracao de 4 anos,
e siio os primeiros Cursos Superiores do ensino privado existentes em Portugal. Apesar
do seu nfvel superior, nao conferiam grau academico, dado que as unicas instituic;:5es que
• Docente no ISSSL. Assistentc Social
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podiam conferir graus academicos de nfvel superior eram as Universidades publicas.
Em 1974, ap6s o 25 de Abril, num quadro p6s-revolucionario, os tres Institutos exigem a sua integra~ao nas estruturas universitarias publicas. Neste mesmo quadro, os Institutos de
bOa 'e Porto desvinculam~·se das entidades jurfdicas de suporte. Este processo de !uta pela «Integra~ao nas Universidades» desenvolve-se corn varias vicissitudes ao
longo de 10 an os (I), se m atingir o objectivo pretendido.
Em 1979 a profissao de Servi~o Social ve afectado o seu estatuto no mercado de trabalho corn a publica~ao dos Dec.-Lei n.os 191/C e 191/F dado que o 1.0 estabelece para a
Fun~ao Publica a existencia de 2 carreiras: a carreira tecnica e a carreira tecnica supe- .
rior, sendo o grau de Iicenciatura uma condi~ao exigida para o acesso acarreira tecnica
superior. 0 2.0 estabelece o acesso a fun~6es de chefia, apenas a quadros tecnicos superiores corn o grau de licenciatura. Desta forma, ficou vedado aos Assistentes Sociais o
acesso acarreira tecnica superior e a lugares de chefia, dado que os Cursos de Servi~o
Social sao Cursos Superiores mas nao conferentes de grau.
Em consequencia disto, inicia-se urn processo de mobiliza~ao do corpo profissional.
A 7 de Dezembro de 1979, num 1.0 Plenario e eleito o <<Grupo Coordenador>>, constitu(do
por representantes da Associa~ao de Profissionais de Servi~o Social do Sindicato dos Tecnicos de Servi~o Social e da Federa~ao dos 'Sindicatos da Fun~ao Publi~a e representantes de servi~os que tern por objectivos obter para os profissionais ja formados a <<equipara~ao ao grau de licenciatura para efeitos profissionais».
0 Grupo Coordenador desenvolve a sua actua~ao de 1980 a 1984, atraves de grande
processo de mobiliza~ao da classe e iniciativas junto de entidades publicas e privadas e
termina em 1984 sem ter atingido o seu objectivo. Tendo sido afirmado pelo Ministro da
Educa~ao que esse objectivo nao seria viavel enquanto a nfvel academico nao fosse conferido o grau de Iicenciatura.
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2.

Altera~o

da estrategia institucional academica
1985 - licenciatura como objectivo

Em Janeiro de 1985, no Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa corn mudan~a
de Direc~ao, processa-se uma altera~ao da estrategia desenvolvida, tendo sido definidos
os seguintes objectivos para o ISSSL:
- Assumir-se como institui~ao de Ensino Superior privada, e resolver a situa~ao de
indefini~ao jurfdico-legal do Instituto;
- Criar condi~6es para o Instituto poder vir a conferir o grau de licenciatura;
- Implementar o novo Piano Curricular de 5 anos (elaborado e debatido na Escola
em 1983/84);
- Qualificar cientificamente o corpo docente de Servi~o Social, atraves da p6s-gradua~ao.

Entretanto, e publicado o Dec.-Lei n.0 100 B/85 de 8 de Abril que estabelece urn quadro legal especffico para o Ensino Particular e Cooperativo e possibilita que mediante determinadas condi~5es cient(ficas, os Estabelecimentos do Ensino Superior Particular possam
vir a·conferir o grau de licenciatura.
: · '· · · · '· · · ·
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Os ISSS de Lisboa e Porto entregam no Minsiterio da Educar;ao respectivamente em 2
de Agosto e 16 de Junho de 85, o processo em que requerem, ao abrigo do Dec.-Lei n.0
100 B/85, a obtenr;ao do grau de licenciatura no qual sao apresentados·o novo Piano Curricular de 5 anos e simultaneamente o Piano de 4 anos que entraria em extinr;ao progressiva.
Em Outubro de 1985 o ISSS de Lisboa inicia o novo piano curricular de 5 anos para
o 1.0 ano.
Eni ordem aresolur;ao do problemajurfdico-institucional do Instituto de Lisboa resultante da desvincular;ao da entidade jurfdica de suporte, ap6s ter optado em Julho de
85 em Assembleia Geral de Escola pela formajurfdica Cooperativa de Ensino, em 29 de
Abril de 1986 e constitufda a Cooperativa de lnstituto Superior de Servir;o Social CRL.
Desta forma ao fim de 12 anos de indefinir;ao institucional o ISSS tinha nova personalidade jurfdica, situando-se no quadro geral do Ensino Particular e Cooperativo.
0 lnstituto do Porto desenvolve identico processo constituindo-se em Cooperativa em
6 de Junho de 1986 e inicia o novo piano curricular de 5 anos em Outubro de 1986.
0 Instituto Superior de Servir;o Social de Coimbra nao se intgera neste processo. Permanece sem alterar;ao institucional e prossegue a mesma polftica de integrar;ao no Ensino
Superior Publico admitindo a possibilidade de integrar;ao no Ensino Politecnico. Tendo
neste sentido chegado a apresentar uma proposta de Piano de Estudos no Ministerio da
Educar;ao de 3 anos correspondente ao bacharelato.
Entretanto, o ISSS de Lisboa prosseguindo o seu objectivo de qualificar;ao cientffica
do seu corpo docente corn os graus de Mestrado e Doutoramentos, e dada a nao existencia nas Universidades portuguesas do Curso Superior de Servir;o Social, estabelece urn
Protocolo de intercambio corn a Pontiffcia Universidade Cat61ica de S. Paulo em 23 de
Abril de 1986 e em 7 de Fevereiro de 1987 inicia-se o 1.0 Mestrado de Servir;o Social ao
abrigo do referido Protocolo.
Relativamente aobtenr;ao do Grau de Licenciatura os lnstitutos de Lisboa e Porto em
Abril de 87 recebem em resposta ao requerimento introduzido no Ministerio da Educar;ao em 85, formalmente remetido pela Direcr;ao-Geral do Ensino Superior extracto de urn
parecer da «Comissao de Especialistas» que tinha analisado os processos destes lnstitutos, o qual propoe a atribuir;ao do grau de bacharelato aos cursos de Servir;o Social.
Este parecer e contestado pelos Institutos que ao abrigo do Dec.-Lei n.0 100 B/85 questionaram a composir;ao da Comissao por nao conter especialistas da area em analise Servir;o Social - e solicitam reanalise dos Pianos de Estudo de 5 anos.
Em Janeiro de 88 e formalmente apresentado pelo Director-Geral do Ensino Superior urn ultimato aos dois Institutos de Lisboa e Porto: ou «aceitam o grau de bacharelato
ou o grau de bacharelato lhes vai ser atribufdo por decisao ministerial>>.

3.

Mobiliza~ao

do meio academico e do corpo profissional

Perante o ultimato do Ministerio da Educar;ao as Direcr;oes dos Institutos de Lisboa
e Porto contactam corn as estruturas representativas QQs estudimtes e do corpo profissional, Associar;ao e Sindicatos, e.em conjunto convocam o 1.0 Encontro Nacional de Servir;o Social que se realiza em 12 de Fevereiro de 1988 em·Lisboa, onde sao tomadas varias
deliberar;6es:
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...,... Ratificac;ao de uma «Comissao nacional de Iuta pela obtenc;ao do grau de licenciatura» :que e composta pelos Directores dos Institutos de Lisboa e Porto, por representantes das Associac;6es de Estudantes de Lisboa e Porto, representantes das Associac;oes dos Profissionais de Servic;o Social e Sindicato dos Tecnicos ~e Servic;o Social e urn elemento do anterior grupo coordenador.
- lnsistenciajunto do Ministerio da Educac;ao e do Secretlirio de Estado do Ensino
Superior para concessao das audiencias ha muito solicitadas pelo Instituto.
- Diligenciar junto das instancias governamentais empregadoras e internacionais em
ordem a obtenc;iio de apoios.
- Greve de dois dias e concentrac;ao de alunos e profissionais junto do Ministerio
da Educac;ao a determinar pela Comissao Nacional.
Das acc;oes desenvolvidas subsequentemente destacam-se junto do Ministerio da
Educac;iio:
• 0 envio de centenas de telegramas pela Comissao Nacional - Ministro da Educac;iio, Secretario de Estado do Ensino Superior, Director-Geral do Ensino Superior
e Comissao Parlamentar da Educac;ao, chamando a atenc;ao para o problema do reconhecimetno do grau de licenciatura.
• Envio ·de offcio pela Comissao Nacional ao Ministro da Educac;iio solicitando audiencia em Marc;o e nova insistencia em Abril de 88.
Perante o silencio e ausencia de resposta do Ministerio tanto aos Institutos como a
Comissiio Nacional, e decidida a publicac;ao de uma Carta Aberta» no <<Diario de Notfcias» em 11 de Maio de 1988.
Na sequencia desta e marcada uma audiencia a Comissao Nacional pelo Secretario
de Estado do_Ensino Superior que se realiza em 9 de Junho de 88 que diz estar para breve
a publicac;ao do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo que aguarda parecer do Conselho Nacional de Educac;ao. Sera no quadro daquele Diploma legal que a questiio
dos Institutos pode vir a ser encarada. Solicitou ainda que Ihe fosse entregue em mao urn
dossier completo do processo, o qual lhe foi entregue em 4 de Agosto de 88.
Neste ambito em Outubro sao estabelecidos contactos corn o Presidente do Conselho
Nacional de Educac;ao e posteriormente em Dezembro de 88 e concedida audiencia a Comissao Nacional pelo Prof. Sousa Franco enquanto membro do mesmo Conselho Nacional o qual seria o· relator ·do referido parecer.
Em Novembro de 1988 ha mudanc;a do Director-Geral do Ensino Superior.
Entretanto a nfvel interno do Instituto os estudantes mobilizaram-se em ordem a urn
esclarecimento da situac;ao. Esta-se ja no ano lectivo de 88/89 e sobretudo o.s alunos do
ISSS de Lisboa que estiio no 4.0 ano do novo Piano de Estudos e que em 89/9.0 transitam
para 0 5.0 ano sentem a incerteza quanto a obtenc;ao do grau de licenciatura.
Assim a nfvel das Associac;6es de Estudantes dos ISSS de Lis boa e Porto desenvo)vem:
• Contactos corn outras Associac;oes de Estudantes de outras faculdades em ordem
.a obterem apoio .
. • A.cc;oes junto de Estac;6es de Radio e Jornais. Sao recebidos pela Corn issao }>arlamentar da Educac;iio e posteriormente informados que o Ministerio da Educac;iio
nao respondera as informac;oes solicitadas por aquela Comissao.
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• Uma Estrategia de participac;:ao na Associac;:ao Acactemica, assim a AE do ISSS de
Lisboa integra 2 elementos na Iista que vence as eleic;:oes da Associac;:ao Academica de Lisboa conseguindo assim uma posic;:ao privilegiada no que se refere a cantatas corn o meio acactemico.
• Mantem contactos corn o Secretario-Adjunto do Ministro da Educac;:ao e Juv~ntu
de, sensibilizando-o para a morosidade do processo que se arrasta desde 85 e para
as consequencias negativas para os .a lunos, resultantes desta indecisao.
Tendo as AE do ISSS de Lisboa e Porta solicitado audiencia ao Ministro da Educac;:ao no inlcio de Novembro de 88, apesar das insistencias nao obtem resposta decidem entao
realizar a 13 de Dezembro de 88, em Lisboa e Porta, manifestac;:oes de rua corn concentr.ac;:ao de estudantes respectivamente junta do Ministerio da Educac;:ao e do Governo Civil e marcha ate ao centra da cidade distribuindo milhares de panfletos explicativos dos
motivos daquela manifestac;:ao e dos objectivos do Servic;:o Social.
Uma outra estrategia da Comissao Nacional foi sensibilizar a opinHio publica, atFaves da Comunicac;:ao Social fornecendo informac;:6es do processo e tentando obter cobertura para todos os aetas publicos.
Assim, durante o primeiro anode !uta de Fevereiro de 88 a Fevereiro de 89, nas duas
cidades de Lis boa e Porta, houve 16 Jornais - 13 diarios e 3 semamirios que publicaram
urn total de 37 notlcias, reportagens ou entrevistas sob o assunto.
Tambem a nlvel da radiodifusao, 4 emissoras deram informac;:oes nos seus programas. Na Televisao, houve a notlcia no Telejornal, do !." Encontro Nacional corn imagens
do mesmo, e·participac;:ao no programa ,,JA ESTA,, , e 2 tempos de antena da Associac;:iio
e do Sindicato, sabre o tema.
Junta de estruturas sindicais tambem foi solicitado apoio aos: Sindicato dos Quadros
Tecnicos do Estado, Sindicato da Func;:ao Publica, Sindicato da Administrac;:ao Local e
Sindicato dos Trabalhadores dos Escrit6rios e Servic;:os.
Tambem foram desenvolvidos contactos junta quer de individualidades quer de entidades governamentais empregadoras, em especial dos Ministerios qutLsiio os maiores empregadores de Assistentes Sociais, atraves do pedido de audiencia junta do Ministro da
Saude, e da Justic;:a, Secretario de Estado da Seguranc;:a Social, Secretario de Estado da
Administrac;:ao Local.
Entretanto, chega-se ao fim de 1988. Sintetizando, poderemos afirmar que a Comissao Nacional tentou desenvolver acc;:6es alargadas a varios nlveis: de informac;:ao e sensibilizac;:ao da opiniao publica, de entidades governamentais, de Instituic;:oes e individualidades, manifestac;:oes de estudantes, sem que em termos de evoluc;:ao do processo junta
do Ministerio da Educac;:ao tenha objectivamente havido qualquer alterac;:ao.
Toda a movimentac;:ao desenvolvida, teve no entanto, alguns efeitos indirectos:
- Ao trazer o problema para o espac;:o publico;
- Travou o processo de decisao de atribuic;:ao do grau de bacharelato aos Cursos de
Servic;:o Social ;
- Lanc;:ou, provavelmente, maior controversia internarpente ao aparelho do Ministerio da Educac;:ao quanto a orientac;:ao a dar a esta questao.
Perante a indefinic;:ao da situac;:ao, a Comissao Nacional decide convocar urn 2.0 Encontra Nacional que se realiza a II de Fevereiro de 89 no Porto, corn o objectivo de dar
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durante este ano, o impasse em que o processo se encontrava e decidir em Plemirio das
medidas a tomar, das quais se destacam:
- Solicitac;iio de audiencia ao novo Director-Geral do Ensino Superior;
- Marcac;iio de uma concentrac;iio em frente ao Ministerio no dia 2 de Marc;o exigindo a resoluc;iio do problema;
'
- Realizac;iio de uma reuniiio corn a Comissiio Administrativa do Institute de Cairnbra, a fim de clarificar a posic;iio daquela relativamente ao grau academico . .
No dia 16 de Fevereiro o Ministro da Educac;iio encontra-se corn a Direcc;iio da Associac;iio Academica de Lis boa, em que estiio presentes os elementos da Associac;iio de Estudantes do ISSSL, onde e abordada a questiio do Servic;o Social.
No dia 17 de Fevereiro a A. Estudantes do ISSSL tern uma entrevista corn o Secretario-Adjunto do Ministro da Educac;iio e Juventude em que e abordada a mesma questiio.
Na sequencia do pedido de audiencia e da convocac;iio da concentrac;iio publicada em
varios Jornais, a Comissiio Nacional e recebida pelo Director-Geral do Ensino Superior
no dia 1 de Marc;o. Nessa audiencia, e apresentado urn memorandum assinado pelas Direcc;5es dos dois Institutes de Lisboa e Porto (2), clarificando e justificando a exigencia.
do grau de licenciatura.
0 Director-Geral interpela: <<Por que niio o bacharelato e o politecnico?»
0 Director-Geral manifesta uma posic;iio dialogante, afirmando <<Se ha tantos anos se
coloca esta pretensiio tern que haver alguma justeza>>, e depois interpel a <<por que niio o
bacharelato e 0 Ensino Politecnico?>>, questiio que e amplamente respondida. E afirmado
pelos Directores dos Institutos que nao desejam uma solu~ao que nao passe pelo reconhecimento da qualificac;ao academico-cientffica dos pianos curriculares e do ensino, mas
que julgam necessaria como e reconhecido legalmente no Dec. n.O 100 B/85 que a Comissao de Especialistas contenha urn elemento da area de Servi~o Social, sugerindo, inclusivamente, que se nao existem nas Universidades portuguesas especialistas em Servic;o Social se recorra a Universidades internacionais.
0 Director-Geral informa que vai proceder a reabertura do processo e solicita que
!he sejam enviados todos os dados complementares que se considerem necessaries, prevendo que no final de Marc;o estara em condic;5es de poder dar mais informa~oes sobre
o andamento do processo. E de referir que, pela primeira vez, no decorrer deste longo
processo, se percebe alguma alterac;ao (de salientar a mudanc;a de Director-Geral) na posic;ao da Direcc;ao-Geral do Ensino Superior ao admitir reabrir o processo. Sabia-se, no
entanto, que esta posic;ao nao era unanime dentro do Ministerio e da pr6pria Direcc;ao-Geral. A questiio do Servic;o Social era controversa .
·

4. 0 reconhecimento do ni'vel cientffico dos pianos de estudo
po'r Universidades I nternacionais
Na sequencia desta reuniao corn o Director-Geral, os Institutos de Lis boa e Porto decide m enviar a diversas Universidades Internacionais, os Pianos de Estudo Curriculares,
solicitando parecer das mesmas quanto ao nfvel academico-cientffico da formac;iio. Assim, foram contactados e enviaram o respectivo parecer a Michigan State University, a
Fachhochsehule Munchen, University of Minnesota, a University College Dublin e a
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Pontiffcia Universidade Cat6lica deS. Paulo. Todos os pareceres foram inequfvocos quanta
a qualificac;lio dos Pianos de Estudo, aos quais deveria ser atribufdo o grau de nfvel mais
elevado do Ensino Superior (3) .
No dia 2 de Marc;o realiza-se a concentrac;lio em frente ao Ministerio da Educac;lio
em que estlio presentes, estudantes e professores dos Intistutos de Lis boa e Porto e Profissionais de Servic;o Social de todo o Pafs. Nessa concentrac;lio e entregue no Gabinete do
Ministro uma moc;lio dirigida ao Ministro da Educac;iio, na qual afirmam :
- «Registar corn confianc;a e atenta expectativa a anunciada reanalise do processo;
- A sua preocupac;iio pelos sucessivos adiamentos a que o processo tern estado sujeito;
- A sua determinac;lio em ver reconhecido antes do final do ano lectivo (88/89), o
grau de Iicenciatura unico adequado ao nfvel da formac;iio em Servic;o Social;
- Enviar a presente moc;lio ao Conselho Nacional de Educac;iio e a Comisslio Parlamentar de Educac;lio.»
Em ~bril slio recebidos alguns dos pareceres solicitados as Universidades e que imediatam-ente slio remetidos ao Director-Geral do Ensino Superior.
Entretanto, em Maio, a Professora Josefina McDonough da Michigan State University e autora de urn parecer, desloca-se a Portugal. Deste facto e informado o Director-Geral que manifesta interesse em que haja uma reunilio na Direcc;iio-Geral corn a referida Professora. Esta reunilio realiza-se em 22 de Maio corn a Subdirectora-Geral e o Adjunta do Director-Geral, sendo muito questionada por estes a atribuic;iio do grau de licenciatura. As duas posic;oes quanta ao grau: bacharelato ou licenciatura coexistem sendo esta
questlio polemica na Direcc;lio-Geral, nlio estando claro nesta altura qual a tendencia que
ira ser dominante na forma de resoluc;iio do processo. As questoes parecem colocar-se para
a!em do dorrifnio academico-cientffico.
Entretanto, urn jornal de Lisboa vem a publicar que numa reuniiio do Conselho de
Representantes do ISCSP - Universidade Tecnica, e debatida a questlio do grau a atribuir ao Servic;o Social, manifestando-se alguns elementos do Conselho, entre os quais alunos
contrarios a atribuic;iio do grau de licenciatura ao Curso de Servic;o Social.
A 17 de Junho a Associac;lio de Profissionais de SS recebe da FIAS -Federation Internationale des Assistants Sociaux - a c6pia do offcio enviado ao Ministro da Educac;iio
portugues no qual apoia urn nfvel mais elevado de formac;iio para o Servic;o Social referindo as desvantagens quanta a Iivre circulac;lio de trabalhadores para os Assistentes Sodais a partir de 1992 se esta proposta nlio for considerada.
Entretanto, os alunos dos ISSS, a 2 meses do final do ana lectivo tern a situac;iio par
definir e, perante a indecislio do processo interrogam-se e mobilizam-se.
A Comisslio Nacional faz a analise da situac;lio: se os pareceres das Universidades
siio unanimes quanta ao grau a atribuir, se estlio cnmpridos os requisitos legais necessarios e se a indecislio do processo continua, entlio, e que as questoes que se colocam nlio
slio apenas de natureza cientffica ou tecnica mas se situam no terreno polftico.
Define-se entiio uma nova estrategia.
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• As Associa<;6es de Estudantes solicitam audiencias aos grupos parlamentares e sao
recebidos pelos grupos do Partido Socialista, Partido Sociai-Democrata e Partido
Comunista; o COS e o PRD nao se mostraram disponfveis. Os tres partidos mostram-se apoiantes das pretens6es dos estudantes. Tendo mesmo urn dos deputados do
PS, que e responsavel pelo Sector Educa<;ao, afirmado estar disposto a ievantar a
questao dos ISSS no Plenario da Assembleia da Republica se a solu<;ao nao for rapida, dado o processo estar a ultrapassar todos os limites- 4 anos desde o infcio
do processo.
Simultaneamente as Associa<;6es de Estudantes entregam uma peti<;ao ao Presidente
da Assembleia da Republica para que a questao seja agendada para discussao no
Plenario.
Em 22 de Junho o jornal diario <<Europeu>> dedica as 5 paginas do seu suplemento
<<Universidades>>, ao Servi<;o Social no qual aparecem depoimentos de varias individualidades sobre a questao em causa, a importancia social da profissao, assim como varias entrevistas corn elementos da Comissiio Nacional e do Conselho Cientffico.
No dia 28 de Junho e dada uma conferencia de Imprensa sobre o impasse do reconhecimento do grau de licenciatura ao curso de Servi<;o Social, na sala de conferencias
da Reitoria da Universidade Classica de Lisboa, estando presentes na mesa para alem da
Comissao Nacional, dois professores dos Conselhos Cientfficos dos ISSS de Lisboa e Porto
respecti vamente.
Pelo tftulo de uma das notfcias publicadas- <<Uma licenciatura nas redes da 'decisao
polftica'>> se depreende que aparecem a publico como sendo de natureza polftica e nao cientffica ou tecnica os obstaculos a decisao do grau academico do Servi<;o Social.
No dia 12 de Julho houve uma audiencia do Director-Geral corn a Comissao Nacional em que estavam tambem presentes a Subdirectora-Geral eo Adjunto do Director-Geral,
tendo por estes sido colocadas varias quest6es que objectavam ao grau de licenciatura e
que colocavam novamente a questao porque nao 0 bacharelato? -as quais varios elementos
da Comissao Nacional contra-argumentaram . 0 Director-Geral manifestou a sua discordancia e contrariedade quanto as notfcias vindas recentemente a publico e que apontavam
para obstaculos de natureza polftico-partidaria.
0 representante da Associa<;ao de Estudantes informou que dado o atraso·da situa<;ao, tinha entregue uma peti<;ao ao presidente da Assembleia da Republica, para que a
questao fosse agendada no Plenario da Assembleia, caso nao fosse solucionada rapidamente.
Dentre as quest6es colocadas pelo Adjunto do Director-Geral, salienta-se a interroga<;ao sobre o numero de aulas te6ricas e te6rico-praticas que se afiguravam insuficientes, a qual foi respondido que a luz do Dec.-Lei n." 173/88 de 23 de Maio que regulamenta e faz a conversao do numero de horas em unidades de credito, os pianos curriculares
dos dois Institutos de Lisboa e Porto, ultrapassavam o numero previsto. Tendo no final
o Senhor Director-Geral solicitado que os Institutos apresentassem urn novo dossier completo
em que os Pianos Curriculares explicitassem o total da carga horaria semanal, assim como o curriculum de transi<;ao para os actuais alunos. 0 que foi remetido no dia 19 de Julho.
No dia 27 de Julho foi convocada nova audiencia corn o Director-Geral do Ensino Superior, onde foi comunicada a decisao do Ministerio atribuir o grau de licenciatura aos
Pianos Curriculares de 5 anos apresentaoos no ultimo dossier.
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No dia 17 de Agosto foram assinadas as Portarias, sendo publicadas no dia 8 de Setembro de 1989 a Portaria n.O 793 referente ao Instituto ,Superior de Servi<;o Social de Lis boa,
e no dia 9 de Setembro a Portaria n.O 797, referente ao Instituto Superior de Servi<;o Social do Porto.

0 Instituto Superior de

Servi~o

Social de Coimbra

Como ja foi referido, o ISSS de Coimbra nao se integrou neste processo, aceitando
a integra<;ao no Politecnico eo grau de bacharelato. Esta posi<;ao abre uma brecha em todo este movimento, a qual muitas vezes aparece referida como ponto discordante da posi<;ao dos outros 2 Institutos nos contactos corn o Ministerio da Educa<;ao.
Corn a finalidade de conhecer as razoes da posi<;ao do ISSS de Coimbra, e clarificar
as consequencias negativas que poderiam advir para o Servi<;o Social, tanto a nfvel academico como profissional por uma clivagem desta natureza, desenvolvemm-se as seguintes ac<;5es:
• 9 de Fev. de 88 offcio enviado pela Directora do ISSS de Lis boa a Comissao Administrativa do ISSS de Coimbra, solicitando informa<;oes sobre a sua posi<;ao face
aquestao do grau academico. Como resposta, a Comissao Administrativa propoe
uma des1oca<;ao ao ISSS de Coimbra.
• No 1.0 Encontro Naciona1 - 27.02 .88, alunos e professores do ISSS de Coimbra
manifestam discordancia da op<;ao tomada pelos dirigentes do lnstituto.
• 9 de Mar<;o de 88, envio de offcio ao Presidente da Comissao Administrativa, informando disponibilidade da Comissao Nacional para ali se deslocar.
• 4 de Abril de 88, o Presidente da Comissao Administrativa do ISSS de Coimbra
envia cartao, remetendo a entrevista solicitada para o Governador Civil - Presidente da Assembleia Distrital, a qual e o suporte jurfdico daquele Instituto.
• 16 de Junho de 88, entrevista corn o Presidente da Assembleia Distrital - Governador Civi l de Coimbra.
• 11 e 12 de Janeiro de 89, por iniciativa da Comissao Nacional, realizam-se em Cairnbra Jornadas de forma<;ao/para profissionais, orientadas pelo Professor Jose Paulo
Netto da PUC-SUP, subordinadas ao tema <<Os Paradigmas da Forma<;ao Profissional
em Servi<;o Social>>. Onde no finale debatida a questao da licenciatura para o SS,
tendo havido por parte dos profissionais presentes unanimidade quanto a esta questao
e manifestando total discordancia da posi<;ao do Instituto de Coimbra, corn excep<;ao de I elemento, professor do mesmo.
• 17 de Mar<;o de 89, a fim de dar seguimento a uma proposta aprovada no 2.0 Encontra Nacional, realiza-se urn a reuniao corn a Comissao Administrativa a pedido
da·Comissao Nacional e em que se solicita a presen<;a de urn representante do Presidente da Assembleia Distrital , enquanto entidade de suporte do Instituto, tendo
estado tambem presente a Associa<;ao de Estudantes e outros estudantes.
Os argumentos explicitados pela Comissao Administrativa quer no decurso da reuniao quer nas cartas de resposta enviadas, sao por urn !ado que se tern limitado a cumprir
urn mandato da Assembleia Distrital ao optar pelo Ensino Politecnico e consequentemente pelo grau de bacharelato. Esta op<;ao deriva da necessidade de seguran<;a institucional
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e de uma 16gica econ6mica - «Confrontados· corn as incertezas e corn os cada vez. mais
pesados custos do ensino particular».
No final da reuniao o representante do Sr. Governador Civil informa que vai ser nomeada uma Comisslio para reestruturar o Instituto e depois entlio esta tomani o~ao pelo
grau academico.
A''nfvel dos estudantes ha grandes clivagens quanto a questlio do grau academico. Come~a a gerar-se grande oposi~lio face a Comissao Administrativa e as suas posi~oes.
·· Realizam-se elei~6es para a Associacao de Estudantes, sendo vencedora a lista que
opta pela licenciatura e que preconiza grandes alterac6es na Direcciio da Escola.
Ap6s a publicacao das Portarias referentes aos Institutos de Lisboa e Porto, em Setembro de 1989, o Instituto de Coimbra mobilizou-se para obter o grau de licenciatura,
que~ regulamentado pela Portaria n.0 19/90 de 15 de Janeiro.
(•) Yer cEiementos para uma Cronologia do Servico Social em furtugaJ,., de Ernesto Fernandes em clntervencao Social· n.0 2/3.
(2) Yer o Memorandum na pag. Ill
(J) Yer os respectivos pareceres na pag. 111.

