MEMORANDUM (1)

No infcio desta nova fase de conversa~6es corn o Ministerio da Educa~ao, parece oportuno aos Institutos Superiores de Servi~o Social de Lisboa e Porto, recapitular os pontos
fundamentais do Processo de reconhecimento e atribui~ao do grau academico de Iicenciatura, bem como retomar a fundamenta~ao deste pedido que vem sendo apresentado desde
1985 (corn base no Dec.-Lei n.0 100 B/85):
Assim, incluem-se seguidamente alguns elementos considerados pertinentes para elucidar nao s6 o processo como o nfvel cientffico-pedag6gico desta Forma~ao:

1. Processo de reconhecimento e atribuh;ao do grau academico
de Iicenciatura
• A Forma~ao em Servi~o Social iniciada em Portugal em 1935, da responsabilidade
exclusiva do Ensino Particular, foi formalmente reconhecida como de nfvel superior
em 1961 por despacho do Ministro da Educa~ao Nacional de 20 de Outubro.
• Em 1974 os Institutos Superiores de Servi~o Social de Lisboa, Porto e Coimbra iniciam urn processo tendente a integra~ao nas Universidades Oficiais, tendo estas Escolas passado a ser subsidiadas integralmente a partir de 1976 por despacho 74176 de
14 de Julho da Secretaria de Estado do Ensino Superior.
• Em 1985, em audiencia corn o entao Secretario de Estado do Ensino Superior, os lnstitutos Superiores de Servi~o Social de Lisboa e Porto sao pela primeira vez, clara
e inequivocamente, confrontados corn a inviabilidade administrativa de integra~ao no
Ensino Universitario Oficial, vindo a constituir-se em Cooperativas de Ensino Superior.
• Corn o Decreto n.0 100 B/85 sao criadas as bases legais que possibilitam aos estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo a atribui<;ao de grau academico aos
cursos neles ministrados. Assim, e em cumprimento do disposto no referido Decreta, os Institutos Superiores de Servi~o Social de Lisboa e Porto organizam e apresentam ao Ministerio, em 1985, os processos para a formaliza~ao do seu reconhecimento, requerendo a atribui~ao do grau academico de licenciatura.
Alem de cumpridas todas as exigencias para o grau academico de licenciatura, salienta-se a apresenta~ao de novos Pianos de Estudo corn a dura~ao de 5 anos posteriormente implementados, a partir dos anos lectivos 85/86 e 86/87 respectivamente no ISSS
de Lisboa e no ISSS do Porto.

(') Entreguc ao Sr. Director Geral do Ensino Superior pclos ISSS de Lis boa c Porto na audi~ncia de I de Mar~o de 1989
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• Em Abril de 1987 a Direcc;iio-Geral do Ensino Superior remete as Escolas urn extracto
do parecer cientffico-pedag6gico elaborado pela Comissiio de Especialistas, propondo o reconhecimento do Curso «como curso de nfvel superior conferente de diploma
a que poderiio ser reconhecidos os efeitos publicos correspondentes ao grau de bacharelato» .
'
0 excerto do parecer, remetido pela Direcc;iio-Geral do Ensino Superior foi analisado pelos diversos 6rgiios das Escolas, Direcc;iio Pedag6gica, Conselho Pedag6gico e
-£onselho Cientffico, tendo sido esclarecidas algumas das quest6es colocadas (conforme offcio n.O 54/87 do ISSS do Porto eo n.0 163/87 do ISSS de Lisboa). Requereu-se
entiio a reapreciac;iio dos processos, para o reconhecimento do gran de licenciatura,
uma vez e de novo, elucidados aspectos especfficos desta area de Formac;iio.
Sem que tenha sido atendida esta pretensiio, a Direcc;iio-Geral vem posteriormente a
reafirmar a sua posic;iio nos offcios n.os 12 279 de 4/12/87 e 297 de 13/1/88.
No que se refere ao ISSS de Lisboa, e de sa1ientar ainda que pe1os extractos de parecer que foram comunicados pe1a Direcc;iio-Geral do Ensino Superior, nomeadamente a designac;iio de cadeiras que niio integram o actual curriculum de 5 anos, verifica-se que o Piano de Estudos analisado pela Comissao de Especialistas nao foi aquele
l'ara que era requerido o gran de licenciatura, e em vigor desde o ano lectivo de 1985/86.
Consequentemente, foi reiterado pelo ISSS de Lisboa, o pedido de analise do Piano
de Estudos de 5 anos, o que nunca obteve resposta.
• No que concerne a constituic;iio da Comissao de Especialistas, contrariamente ao preconizado no n.0 100 B/85, nao integrou nenhum elemento da area em aprec;o - Servic;o Social.
Este procedimento do qual discordamos, foi para n6s tanto mais surpreendente quanta e certo que anteriores Comiss6es nomeadas por esse Ministerio e para o mesmo
efeito, integraram especialistas desta area, conforme despachos da Secretaria de Estado do Ensino Superior n.0 7 de 79 e n.0 36 de 84.
Ao proceder assim, para a1em de nao se respeitar o preceito legal, vem-se possibilitar (por se tratar de areas afins) que as 6pticas de analise cientffico-pedag6gica possam
ser enviezadas por quest6es de natureza corporativa e/ou de mercado de trabalho, niio
ficando inclusivamente salvaguardado 0 espfrito que presidiu a aludida exigencia.

2. A Forma~ao em

Servi~o

Social

0 Servic;o Social como outras areas do conhecimento passou por diferentes fases de
desenvolvimento te6rico-metodol6gico, consoante o gran de desenvolvimento da realidade social e do campo das ciencias sociais, ea natureza da sua relac;ao corn a dinamica social.
Concretizando, numa retrospectiva de medio prazo, pode verificar-se que quanto a
enfase inicialmente colocada na sua natureza tecnico-instrumental se progrediu no sentido da va1orizac;ao das teorias do conhecimento e das teorias da acc;ao.
0 Servic;o Social ao direccionar-se para realidades sociais concretas, mediante processos intencionais de acc;iio transformadora, configura-se como disciplina cientffica, pela
sua capacidade situada de produzir conhecimentos e teorias a partir e vol tadas para a acc;iio e seus resultados.
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Deste modo o Servic;:o Social forma e integra urn corpo de conhecimentos sistematizados no que se refere a:
• Fen6menos sociais/objecto da sua acc;:ao.
• Objectivos ou finalidades que se propoe alcanc;:ar.
• Metodos e processos tecnicos de acc;:ao na realidade.
• Valores e princfpios etico-filos6ticos.
Considera-se ser objecto do Servic;:o Social determinados fen6menos ou problemas
socials cujo compreender-modificar exige a considerac;:ao operativa do sistema de relac;:oes existentes entre unidades de natureza psicossocial (indivfduos, famflias, grupos e comunidades), social (organizac;:6es e instituic;:oes sociais), polftica (estruturas, sistemas e
subsistemas).
Ao procurar identificar os conhecimentos que compoem a base comum do Servic;:o
Social constata-se que nao e orientada pelos conceitos de uma unica teoria. Apoia-se nu7na variedade de teorias e conceitos aptos para a amllise das varias dimensoes do comportamente, da dinamica dos diversos grupos, da actividade das organizac;:oes e comunidades, bem como da formulac;:ao e implementac;:ao das polfticas socials, particularmente quanto
a adequac;:ao ou reformulac;:ao das estruturas, instituic;:oes e sistemas.
Parafraseando urn te6rico destas questoes - Herman Kruse: o Servic;:o Social
desenvolve-se na interconexao de dois eixos te6ricos de referenda :
- Urn, designado de antropofflico- informado entre outras pela biologia, psicologia e pela antropologia filos6fica.
- Outro, sociofflico- compreendendo como disciplinas afins a economia, a sociologia, a psicologia social e a ciencia polftica.
Corn o objectivo de conseguir a sistematizac;:ao e ordenamento dos conteudos te6ricos e te6rico-praticos procura-se ter em conta na formac;:ao academica tres grandes nfveis
de referenda em que se organizam tais conteudos, a saber:
Nfvel de Teorias Gerais - referente a organizac;:ao-acc;:ao da sociedade e sistema
cultural, e aos sistemas econ6mico e jurfdicos ea teoria da acc;:ao de Servic;:o Social.
Nfvel de Teorias Especfficas- analise das unidades indivfduos, grupos, organizac;:oes e dos fen6menos sociais, particulares ou especfficos, em perspectiva pluridisciplinar orientada para a intervenc;:ao.
Nfvel Metodol6gico-Operativo da Intervenc;:ao - metodos e tecnicas de actuac;:ao
em unidades sociais e areas especfficas.

3.

Organiza~iio

curricular

A estrutura curricular dos actuais Pianos de Estudo dos Institutos Superiores de Servic;:o Social de Lisboa e Porto, teve em considerac;:ao o seguinte:
- 0 desenvolvimento te6rico-metodo16gico da area de Servic;:o Social, e a necessidade de fomentar a investigac;:ao e a produc;:aQ de conhecimentos a partir da intervenc;:ao na realidade social portuguesa.
- Assegurar uma formac;:ao cientffica e tecnica, necessarias ao desenvolvimento das
capacidades de concepc;:ao e amilise que possibilite a compreensao da sociedade
actual e da complexidade dos seus problemas sociais.
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-

Proporcionar uma prepara<;iio cientffico-tecnica para o exercfcio de fun<;6es diferenciadas, designadamente correspondendo as multiplas solicita<;6es colocadas pelo
amplo mercado de trabalho, aos profissionais corn este tipo de forma<;iio.

Desta forma refor<;am-se a componente te6rica, organizada, ao longo de 5 anos, em
tres nfveis:
- Nuclear ou fundamental - incluindo todos os cursos da area de Servi<;o Social.
- Estruturante - integrando as areas de Soci~logia, Economia e Psicologia.
- Funcional ou operativo - constitufdo pelas disciplinas de caracter instrumental
para a interven<;iio no ambito do Servi<;o Social.
Assim, os conteudos te6ricos desenvolvem-se em torno de 2 eixos, o Homem ea Sociedade, eixos que permitem 0 instrumental de analise da realidade global.
A forma<;iio assim orientada procura capacitar o a! uno para entender a pessoa ea re,. la<;iio interpessoal para compreender o processo hist6rico, a realidade estrutural eo contexto' institucional onde se processa a interven<;iio do Servi<;o Social.
Da componente te6rico-pratica da forma<;iio, faz parte integrante o estagio curricular, instancia privilegiada para a interven<;iio profissional corn a qual se visa promover o
desenvolvimento de estrategias de ac<;iio e apropria<;iid e utiliza<;iio integrada dos conteudos te6rico-operativos das diferentes areas, atraves de metodologias de investiga<;iio e de
ac<;iio apoiadas por seminarios tematicos ou metodologias sectoriais.
Certos de que niio existe dicotomia entre ensino te6rico e ensino pratico, ambos se
perspectivam em interac<;iio e mutua interdependencia. 0 ensino te6rico e enriquecido a
partir dos dados fornecidos pela pratica. 0 ensino pratico tern significa<;iio gra<;as as teorias que !he diio sentido e orienta<;iio. Ambos siio encarados como produtores de conhecimento.
Daqui se conclui a importancia fundamental da articula<;iio entre os diversos conteudos programaticos, tendo em vista uma concep<;iio unitaria, articulada e coerente da Forma<;iio que estes Pianos de Estudo pretendem desenvolver.
No presente ano lectivo de 1988/89, os referidos Pianos de Estudo estiio no 3.0 e 4.0
Ano Curricular de funcionamento nos ISSS do Porto e ISSS de Lisboa, abrangendo respe~tivamente 30~ alunos e 430 alunos.

4. Carga horaria
Procedendo a uma analise circunstanciada dos Pianos Curriculares a luz do sistema
de unidades de credito, regulamentado no Dec.-Lei n." 173/88 de 29 de Maio, conclufmos que os Pianos de Estudo dos Institutos Superiores de Servi<;o Social de Lisboa e Porto totalizaram no mfnimo, respectivamente 160 e 140 unidades de credito, o que comparativamente corn outros Pianos Curriculares corn o grau de licenciatura - (licenciatura em
Ciencias da Educa<;iio - Universidade do Porto - 120 unidades de credito, <<Diario da
Republica>>, I Serie de 30 de Setembro de 87- Portaria n.0 816/87), nos coloca em situa<;iio privilegiada.
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academica

Os ISSS de Lisboa e Porto estao organizados de acordo corn o legalmente previsto
para os estabelecimentos de ensino particular de nfvel universitirio.
Estao em funcionamento pleno os seguintes 6rgaos academicos:
- Conselho Cientffico, constitufdo por 5 docentes, habilitados corn o grau de doutor. Alem das fun~6es no Conselho Cientffico, estes c;locentes sao coordenadores
das respectivas areas disciplinares, em alguns casos responsaveis pela regencia de
cadeiras ou por cursos de curta durac;ao.
- Conselho Pedag6gico, orgao colegial constitufdo por docentes e estudantes.
- Direcc;ao Pedag6gica, constitufda por docentes da area nuclear do curso.

6. Corpo docente
0 corpo docente dos Institutos de Lisboa e Porto, possuindo a qualificac;ao exigida
para os docentes de cursos corn nfvel de licenciatura, satisfaz integralmetne os requisitos
do Estatuto da carreira docente universitaria (quadros do corpo docente - Anexo 3), e
em elevado numero (119 no lnstituto do Porto e 22 no Instituto de Lisboa) sao doutorados
ou estao em processo de P6s-Graduac;ao.
Desse corpo docente, os professores da area de Servic;o Social, diplomados pelas respectivas Escolas, cumprem igualmente as exigencias legais, ja que em grande parte estao
tambem em processo de P6s-Graduac;ao em Universidades Portuguesas ou na Universidade Cat61ica deS. Paulo.
De sali!~ ntar ainda que urn dos objectivos da polftica academica dos Institutos Superiores de Servic;o Social de Lisboa e Porto, ea qualifica~ao/P6s-Graduac;ao do seu corpo
docente, em especial na area de Servic;o Social, atraves do funcionamento do 1.° Curso
de Mestrado a decorrer desde Fevereiro de 1987 e frequentado por 13 docentes dos ISSS
de Lisboa e Porto.

7. Curso de Mestrado em

Servi~o

Social

0 Curso de Mestrado, organizado ao abrigo de urn Protocolo do ISSS de Lisboa corn
a Pontiffcia Universidade Cat6lica deS. Paulo- Brasil, sob a responsabilidade e orientac;ao cientffica desta Universidade.
E orientado por Professores Doutores do quadro da PUC/SP e por Professores Doutores de Universidades portuguesas, credenciados para esse fim pela Comissao Geral de
P6s-Gradua~ao da PUC/SP.
Ate a presente data foram ministrados os seguintes cursos :
- «Hist6ria e Tendencias Te6ricas do Servic;o Social» orientado pela Professora Doutora Myriam Veras Baptista da PUC/SP;
- <<Polftica Social>> , orientado pela Professora Catedratica Convidada, Maria Manuela
Silva do ISE - Universidade Tecnica de Lisboa;
- <<Amilise Polftico-Administrativa das Organizac;oes de Servic;o Social», orientado
pela Professora Doutora Ursula Karsch da PUC/SP;
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- «Metodologia Cientffica», orientado pelo Professor Doutor Jose Madureira Pinto,
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
- «Instrumentos e Tecnicas de Servi<;o Social», orientado pela Professora Doutora
Aldalza Sposati da PUC/SP;
- «Fundamentos Filos6ficos e Questiio do Metodo nas Ciencias Sociais>>, o rientado
pelo Professor Doutor Jose Paulo Netto da PUC/SP;
- Semimirio de Disserta<;iio, orientado pela Professora Doutora Suzana Medeiros da
PUC/SP.
Convictos da clareza e fundamenta<;iio das nossas pretensoes, ficamos como sempre
adisposi<;iio para todos os esclarecimentos considerados necessarios para a rapida resolu<;iio deste processo.

Pelos orgaos Cientifico-Pedag6gicos do Instituto Superior
de Servi~o Social de Lisboa e Porto
Profa M. Augusta G. Negreiros
Directora do ISSS de Lisboa
Profa M. Fernanda Rodrigues
Directora do ISSS do Porto
Prof Doutor Juan Mozzicafreddo
Membro do Conselho Cientffico do ISSS de Lisoba

