PARECER DA PONTIFICIA
UNIVERSIDADE CATOLICA DE S. PAULO
SOBRE 0 PLANO DE ESTUDOS DO INSTITUTO
SUPERIOR DE SERVI<_;O SOCIAL DE LISBOA

0 Piano de Estudos do ISSSL propoe-se a capacitar profissionais assistentes sociais
que apresentem <<rigorosa informa~ao te6rica, especffica e instrumentada, de modo que
a capacidade de amilise te6rica se alie uma capacidade tecnica de interven~ao , adequada
a realidade>> da sociedade portuguesa e as mudan~as que nefa tern se operado.
Corn tal direc~ao aliam-se, num mesmo prop6sito, ciencia, tecnica e dimensao polftica como faces integradas e integrantes do processo de forma~ao profissional. Supera-se
deste modo, a formula~ao de concep~oes tecnicistas que concorrem para estancar os prop6sitos do processo formativo a uma ideologia de reitera~ao do profissionalismo, que leva a uma pn'itica segmentada e corporativa. Como diz o referido Piano, o assistente social
deve «Ser capaz de assumir urn status tecnico qualificado, decorrente de uma forma~ao
cientffica, que deveni permitir ao assistente social relacionar-se de modo interdisciplinar
na ac~ao global>>.
A abrangencia destes prop6sitos exigiu a estrutura~ao de urn processo formativo em
cinco anos . .
0 recorte da estrutura~ao curricular parte do aporte hist6rico e de fundamenta~ao te6rica
generica para o aporte sectorial, chegando inclusive ao exame do cotidiano, campo tematico em que o Servi~o Social actua por excelencia.
Neste momento em que a sociologia do cotidiano se desenvolve, as experiencias e conhecimentos acumulados pelo Servi~o Social encontram campo fertil para sua contribui~ao no saber sobre a sociedade. 0 Piano de Estudos apresentado capta esta questao e ja
inclui em sua proposta tal dimensao no ensino do Servi~o Social.
0 Piano apresenta urn equilfbrio nas areas de Sociologia e Economia. Indago porem
se nao ha urn peso maior no interior das areas de .Psicologia, ou de como se deveria trabalhar a rela~ao indivfduo/sociedade, dimensao que se articula tambem corn a sociologia
do cotidiano.
Ha grande peso no aprendizado de pratica profissional no terceiro e quarto ano. Sugere-se
que o Piano explicite mais claramente, a rela~ao entre o ensino te6rico-pratico da profissao.
0 Piano nao torna claro o encadeamento das disciplinas de Investiga9ao, Estatfstica
corn o momento do 5.0 Ano, centrado na investiga~ao da pratica. Tal facto faz propor ainda a incorpora~ao de maior detalhamento desta articula~ao. Esta proposta e aq ui refor~a
da, na medida em que se entende o caracter fundamental da forma~ao profissional no campo
da investiga~ao, prop6sito este que se depreende orientar o Piano de Estudos em exame.

Parcccrcs sohrc os Pianos tic Estudo do ISSS de Lishoa c/ou Porto

Corn isto, se quer reforc;ar a importancia eo salto de qualidade no processo de formac;iio profissional que esta proposta contem. As sugestoes apresentadas se fazem no sentido de evitar possfveis sectorizac;oes que dificultem o atingir dos objectivos.
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