PARECER DA MICHlljAN STATE UNIVERSITY

A
Direccao-Geral do Ensino Superior
Ministerio da Educacao

A Sra. Professora Maria Augusta Negreiros, directora do Instituto Superior de Servico Social de Lisboa pediu-me que avaliasse os meritos do piano de estudos desse Instituto
para urn curso ao nfvel de licenciatura.
Aceitei a tarefa em parte porque, tendo sido aluna do Instituto nos anos 60 me sinto
ainda ligada a ele. Por outro lado as minhas actividades desde entao tern-me posto em contacto contfnuo corn aspectos da educacao de Servico Social numa variedade de pafses.
Completei o Mestrado em Servi<;o Social na Universidade de Michigan nos Estados
Unidos e subsequentemente o Ph. D. em Sociologia e em Servi<;o Social na mesma Universidade. Na minha carreira academica, como editora do <<Journal of Social Work Education», membro do <<Group for the Advancement of Doctoral Education>> (GADE) , directora do <<Ph. D. Program in Social Science and Social Work>> na Michigan State Universe directora de pesquisa sobre as correntes contemporiineas de Servi<;o Social nosEstados Unidos, Canada, Australia e Nova Zeliindia. As minhas estadias na europa, em
posic5es de <<adviser••, na Italia (1986-1987) e na Irlanda (1988-1989), permitiram-me a familiarizacao corn uma variedade de programas no norte da ltalia, na Irlanda e na Inglaterra. Foi portanto neste contexto internacional que fiz a avalia<;ao do piano de estudos
do I.S.S.S.
Na consideracao dos meritos da licenciatura em Servi<;o Social ha a meu ver tres quest6es
que merecem atenciio. Primeiro, quais siio as correntes internacionais, e mais especificamente, europeias, corn respeito ao nfvel de educacao em Servico Social? Segundo, quais
siio os padroes de inser<;iio de escolas profissionais no nfvel universitario? Terceiro, tern
a educacao em Servi<;o Social, e mais especificamente o piano de estudo do I.S.S.S., os
requisitos necessarios para essa insercao?

1. Caracteristicas internacionais da

educa~ao

de

Servi~o

Social

Nos pafses mais desenvolvidos do novo mundo (Estados Unidos, Canada, Australia
e Nova Zelandia) a educacao de Servico Social esta integrada nas Universidades e reformas recentes nos pafses da America Latina estao a seguir o mesmo modelo.
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Interven£1iO Social

Na europa a situac;iio e mais mista. Urn estudo de 1986 sobre a educac;iio de Servic;o
Social em 21 pafses da Europa (I) mostra que cerea de 40% de todos os program as estudados diio grau universitario e que em 11% de todos os pafses ha pelos menos uma instituic;iio de educac;iio de Servic;o Social ao nfvel de Iicenciatura. Os unicos pafses em que
todos os cursos de Servic;o Social estiio abaixo desse nfvel siio a Austria a Belgita, a Dinamarca, a Grecia, a Holanda, a N oruega e Portugal.
Em conclusiio, quanto ao nfvel de educac;iio de Servic;o Social, Portugal e uma excepc;iio no contexto internacional ocidental, esta na minoria entre os 21 pafses europeus inclufdos no estudo mencionado, e mesmo entre os pafses da Comunidade Europeia, 58%
dos quais tern grau universitario em Servic;o Social.

2. Padri>es de ensino profissional a nlvel universitario
A educac;iio em Servic;o Social a nfvel universitario tern que obedecer a criterios de
escolas profissionais a esse nfvel, que siio diferentes daqueles que regem as disciplinas
puras. Uma das disciplinas basicas e a necessidade de integrac;iio de urn aspecto pratico
supervisado- laborat6rio ou estagio- como eo caso em medicina. A outra diferenc;a
consta de paradigmas filos6ficos, eticos e metodol6gicos de pratica profissional.
Em comum corn as disciplinas puras o ensino profissional tern, a nfvel universitario,
exigencias de base te6rica e de pesquisa. Estes dois elementos distinguem a educac;iio profissional da que pode ser considerada como estritamente tecnica. Tais bases diio a capacidade ao profissional de intervir (diagnosticar e tratar, no caso da medicina) numa variedade de situac;5es que niio podem ser previae exaustivamentde codificadas e portanto transcendem intervenc;6es de rotina.
Em resumo, ha quatro padr6es de educac;iio universitaria para as profiss6es aplicadas:
a existencia de teorias de base, formac;iio profissional, pesquisa e pnitica supervisada.
(1) BRAUNS, H. J. AND D. KRAMER. Social Work Education in Europe: A Comrehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries. Johannes Weisbecker. Frankfurt/Main 1986.

3. Criterios para a

avalia~ao

do piano de estudos do I.S.S.S.

0 objective ultimo do Servic;o Social e melhorar as condic;6es de vida dos indivfduos
inseridos em contextos variados. lsto significa que a intervenc;iio pode ocorrer ao nfvel
individual, interpessoal, comunitario, organizacional ou de polftica social. Naturalmente
as bases te6ricas derivam das ciencias sociais e requerem uma abordagem interdisciplinar. A analise do piano de estudos baseada nos quatro padr6es discutidos (base te6rica,
formac;iio profissional, pesquisa e pratica supervisada) e apresentada seguidamente:

Parcceres sohre os Pianos de Estudo do ISSS de Lishoa e/ou Porto
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Base Teorica

NiVEL DE
INTERVEN<;AO

AREA
TEORICA

CURSOS PRA TICOS

MICRO

INTRA E
2 semestres de Psicologia no 1.0 ano, Teorias da Pcrsonalidade
INTER PSIQUICO no 2.0 ano, Psicologia Social e Psicopatologia no 3.0 ano.

META

ESTRUTURAS SO- Sociologia no 1.0 ano, Sociologia da Organizac;iio Social e AnCIAlS, FORMAIS tropologia Cultural no 2.0 ano, Sociologia da Vida Quotidiana e
E INFORMAIS
Psicologia Organizacional no 3.0 ano, scminarios Sclcctivos no
4 .0 ano, Sociologia da Cultura Portugucsa c Demogrdtia da Socicdade Portuguesa no 5." ano.

MACRO

Forma~o

POLITICA SOCIAL Economia c Dircito no 1.0 ano, Economia Portugucsa, Dcscnvolvimcnto Econ6mico Social, Direito da Famflia e Scminario sohre
Institui~6es no 2.0 ano, Polftica Social no 3.0 ano e Cursos de Op~iio no 4.0 a no.

Profissional

Hist6ria de Instituic;:oes Sociais e de Servic;:o Social no 1.0 ano, Teoria e Metodos de
Servic;:o Social no 2.0 e 3.0 anos, Metodos de Servic;:o Social e Supervisao no 4.0 ano, Filosofia e Deontologia de Servic;:o Social no 5.0 ano.

Pesquisa
Metodos e Tecnicas de lnvestigac;:ao e Estatfsticas no 1.0 e 2." ano, Trabalho de Pesquisa no 5.0 ano.

Pnitica Supervisada
Estag.io-laborat6rio no 2 .0 ano, estagio prolongado no 3." ano, estagio intensivo no 4 .0
ano.

Intervens_ao Soc ial
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4. Conclusao da amilise do piano de estudos do I.S.S.S.
A ammse previa revela urn piano de estudos compreensivo que esta plenamente de acordo
corn os padroes habitualmente usados em rela~lio a escolas profissionais nas Universidades de que tenho conhecimento.
•
A estrutura do programa parece-me muito s6lida e se implementada devidamente dara indubitavelmente uma forma~lio profissional a nfvel universitario aos alunos que se formarem dentro deste esquema. Direi mesmo que numa perspectiva de intercambio e equivalencia de graus na Comunidade Europeia o piano proposto pora os assistentes sociais
portugueses numa posi~lio vantajosa.
Finalmente, gostaria de fazer somente uma sugestlio na area de pesquisa. Contrariamente as outras areas analizaoas esta ea unica em que ha uma certa descontinuidade. Os
cursos de pesquisa e estatfstica concentram-se nos primeiros dois anos enquanto que o
trabalho de pesquisa se realiza no 5.0 ano.
Eu consideraria didacticamente mais apropriado que se alternasse os cursos de metodos e de estatfsticas de modo a estende-los por quatro anos e possivelmente permitir maior
profundidade no tratamento desta area.
Respei tosamente,

Josefina Figueira - McDonough, Ph. D.
Professor Catedratica
Social Work and Urban Studies
Michigan State University
30 de Marro. 1989

