ENTREGA SOLENE DOS PRIMEIROS DIPLOMAS
DA LICENCIATURA EM SERVI<;O SOCIAL
Realizou-se no dia 3 de Maio de 1991, na Sala dos Espelhos do Pahicio Foz, a Cerim6nia da entrega solene dos primeiros diplomas da licenciatura em Servic;:o Social.
A Mesa que presidiu a Cerim6nia foi constitufda por:
- Dr. Jorge G6is, em representac;:iio do Senhor Ministro da Educac;:iio;
- Dr. Jorge Cabral, Presidente da Cooperativa Instituto Superior de Servic;:o Social;
- Dr.3 Dinah Ferreira, Presidente do Consel):lo Directivo do ISSS;
- Dr.a Maria Augusta Gera1des Negreiros, na qualidade de Professora mais antiga
do ISSS;
- Mafalda Maia, Presidente da Associac;:iio de Estudantes do ISSS.
Presentes na cerim6nia, para alem dos licenciados e seus convidados, estiveram tambem
varias entidades oficiais e academicas, bem como organizac;:oes publicas e privadas.

Discurso de abertura proferido pela Dr.8 Dinah Ferreira
Presidente do Conselho Directivo do ISSS
Exmo. Senhor Dr. Jorge G6is na qualidade de representante do Senhor Ministro da
Educac;:iio- declaro aberta esta sessiio que se reveste de profunda significado academico, e que constitui tambem urn passo hist6rico na vida, ja longa, do Instituto Superior de
Servic;:o Social.
Em nome do Conselho Directivo do ISSS, quero agradecer a presenc;:a, nesta Mesa,
do Senhor Presidente da Cooperativa Instituto Superior de Servic;:o Social, Dr. Jorge Cabral, e da Senhora Dr.a Maria Augusta Geraldes Negreiros. Quero ainda expressar as entidades oficiais e academicas, as organizac;:oes publicas e privadas, a todos os convidados
e ainda aos professores, alunos e funcionarios da escola, o quanto nos honra a sua presenc;:a e agradecer a oportunidade que nos deram de partilhar da nossa alegria.
E porque a eles e especialmente dedicada esta sessiio, quero em nome da escola, e
em particular, em nome de todos os professores que os acompanharam ao longo do seu
percurso academico, saudar todos os jovens licenciados que hoje veem consagrar o seu
esfon;o na obtenc;:iio da Licenciatura em Servic;:o Social, e desejar-lhes, neste linear de uma
nova e importante etapa das suas vidas, o maior sucesso e a maior das felicidades.
Seguidamente, ira usar da palavra a Senhora Dr.a Maria Augusta Geraldes Negreiros
que e actualmente a Professora mais antiga da Escola ea quem internamente mais se deve, sem qualquer duvida, o facto de podermos hoje assinalar publicamente a entrega dos
Diplomas da 1.3 Licenciatura em Servic;:o Social em Portugal.
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0 SIGNIFICADO DA ATRffiUI<;AO DE UM GRAU ACADEMICO
Comunica.;ao proferida pela Dr.8 Maria Augusta Geraldes Negreiros
Exmo. Senhor Representante do Ministerio da Educa<;:ao,
Exmo. Senhor representante da Cooperativa Instituto Superior de Servi<;:o Social,
Exmo. Presidente da Associa<;:ao de Estudantes,
Exmos. convidados,
Jovens licenciados,

E uma grande satisfa<;:ao para mim, por tudo o que vivemos em conjunto para podermos celebrar este acto, poder estar convosco e dirigir-me a v6s nesta sessao solene de distribui<;:ao dos 1~>s diplomas de licenciatura.
Este acto celebra o reconhecimento de urn novo estatuto academico para os Institutos
e para a forma<;:ao e de urn novo estatuto social para a profissao.
Significa que houve o reconhecimento de urn salto qualitativo para o Servi<;:o Social
enquanto disciplina e enquanto pnitica profissional.
Se nos rcportamos a 1935 ano da fundac;:ao do Instituto de Servic;:o Social de Lisbon, ea
1961 ano em que fo1malmente foi reconhccido como de nfvel superior pelo Ministerio da
Educac;:ao o C'urso de Servic;:o Social, foi longo o caminho percorrido ate 8 de Setembro de
1989, data da Po11aria ao abrigo da qual estes jovens licenciados vao receber o seu diploma.
Ao chamar a aten<;ao para estas datas, fa<;:o-o para entendermos a importancia de que
se reveste no percurso hist6rico do Servi<;:o Social o acto que celebramos.
Em termos academicos a atribui<;:ao do grau de licenciatura tern repercursoes nao s6
a nfvel da forma<;:ao curricular, como no ensino superior universitario.
Em termos do exercfcio da profissao vai possibilitar o acesso a fum;oes de concep<;:ao
e decisao e portanto, a urn outro nfvel de interven<;:ao na sociedade portuguesa.
Mas ha urn outro ponto sobre o qual eu me interrogo; este acto de atribui<;:ao do grau
de licenciatura nao significara tambem urn <<Outro» reconhecimento do Social enquanto
espa<;:o de interven<;ao das polfticas sociais? Nao esta ele pr6prio em muta<;:ao?
Parece-me que de facto 0 Social ja nao e o residual ou mesmo o contraponto do econ6mico, onde os bin6mios situa<;:ao de can~ncia - resposta assistencial, ou posteriormente
necessidade social - resposta, ganharam relevo e foram a causa das imagens assistencialista ou pragmatista enquanto representa<;:oes sociais da profissao.
0 Social e entao, o espa<;:o onde se entrecruzam e contlituam as rela<;:6es sociais, o lugar onde se expressam os direitos sociais, o espa<;:o das sociabilidades, das rela<;:oes inter-individu,ais e da interacc;:ao entre os grupos sociais. 0 lugar onde se produz e reproduz
a pr6pria sociedade.
Se o social se alterou, se complexificou, se os intcrlocutores sociais sao cada vez mais
difcrenciados, tomam-se entao necessirias acc;:oes cada vez mais qualificadas.
Ainda ha dois dias , numa notfcia vinda a publico num Jornal Diario, se afirmava que
tinha sido manifestada pelos profissionais de enfermagem nas jornadas nacionais de enfermagem, a necessidade de Assistentes Sociais para os servi<;:os de urgencia hospitalares. E apenas um fndice de que algo esta a mudar sobre a compreensao do social.
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Este, o desafio com que somos confrontados!
Como se concebe, como se pensa entao hoje esta aq:iio de intervenc;iio no social?
Pensar o agir e de grande complexidade porque a acc;ao no social eo lugar.onde se
cruzam e articulam multiplas dimens6es e determinac;6es.
Assim, tendo como referencia a teoria da acc;iio e reportando-me a Habermas, na <<Teoria
do Agir Comunicacionah>, podemos afirmar que siio varias as dimensoes que estruturam
a acc;iio.
• A dimensao teleol6gica- relac;iio actor- mundo objectivo, que diz respeito as finalidades da acc;ao. Que confere um sentido a acc;iio, toda a acc;iio. Toda a praxis e
determinada por finalidades. E nesta dimensiio que se encontram as visoes de m undo, as escolhas ideo16gicas, que orientam, guiam e atravessam a pratica e que simultaneamente na intervenc;iio concreta com um publico definido, devera considerar os aspectos conjunturais em ordem a serem definidos os objectivos a atingir (tem
portanto tambem um caracter decisional).
Esta dimensiio vai determinar em particular a

• dimensao estrategica - relac;iio actor - mundo objectivo.
Na intervenc;iio entram varios actores em jogo. A acc;iio desenvolve-se em func;iio
de um outro (pt'iblico, cliente, populac;iio) e e em func;iio dele, que a intervenc;iio se
deve organizar e aqui que siio mobilizados os metodos e se definem e negoceiam as
estrategias entre o profissional, o utente (grupo, populac;ao, etc.) e as instituic;oes,
sendo formulados os objectivos operacionais e os meios para os atingir tendo em
conta a interpretac;iio diagn6stica da si tuac;iio.
• A dimensao normativa- relac;iio actor- mundo social e objectivo, envolve niio apemis o trabalhador social, suas crenc;as e finalidades, mas deve considerar o espac;o
social hist6rico cultural e institucional onde se desenvolvem normas, valores e obri·
gac;6es morais ou legais. Desta forma a intervenc;iio social e determinada pela deontologia profissional, mas tambem pelos valores colectivamente partilhados.
• A dimensao dramaturgica- relac;iio actor- mundo subjectivo e objectivo, e aquela pela qual o trabalhador social se poe em acc;iio- <<Se poe em cena>> e desenvolve
um processo dinamico de interacc;iio com o utente e corn todos os outros actores ou
sistemas intervenientes (indivfduos, instituic;oes, grupos). Aqui ele jog a com a sua
subjectividade, a sua maneira de ser, as suas capacidades de expressiio entrecruzando-se portanto com a dimensao comunicacional.
Num processo de intcrvenc;ao social, ser capaz de articulm· e colocar em jogo todas cstas
dimens6es e compreendcr teoricamente a sua dinfunica, a isto eu chamo a inle!igencia da aq:cio!
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Para que esta abordagem praxeol6gica da Aq:ao se desenvolva, e necessaria que os
Institutos enquanto estruturas do Ensino Universitario, assumam, cada vez mais, o seu
papel de instancias de investiga~ao e produ~ao de conhecimentos.
Apenas mais umas palavras: o grau de licenciatura, que resultou de urn processo colectivo em que se empenharam, quer os Institutos de Lisboa e Porto, quer os profissionais e as suas organiza<;oes, nao e urn fim em si , ele pressupoe agora, tanto para os Institutos como para os profissionais urn esfor<;o cada vez maior de qualifica<;ao cientlfica e
especializa~ao profissional .
A v6s jovens licenciados que tao activamente cooperastes em todo este processo, desejo e espero que as capacidades nele desenvolvidas se transformem em acto na vossa vida profissional .
A todos Muito obrigada!

Maria Augusta Geraldes Negreiros
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Discurso proferido pclo Dr. Jorge G6is
Representante do Scnhor Ministro da Educa~ao
Exmo. Senhor Representante da Cooperativa
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo
Srs. Professores
Licenciados desta Escola
Exmos. Alunos
Minhas Snr. as e Me us Snrs.
Cabe-me representar a Direq:ao-Geral do Ensino Superior, na sessao solene de entrega dos primeiros diplomas de Iicenciatura do Curso de Servi<;o Social ministrado neste
Instituto.
Trata-se de urn momento importante, para os primeiros diplomados, para a Institui<;iio que lhes assegurou forma<;ao, e em termos do proprio sistema de ensino.
De urn momento importante e corn algum simbolismo, ja que e a primeira vez que
sao entregues diplomas corn efeitos correspondentes aos da titularidade do grau de licenciatura, na sequencia do quadro juridico tra<;ado pela Portaria n.0 793/89, de 8 de Setembro.
Foi longo, e ne m sempre facil o caminho percorrido ate aqui.
Por isso mesmo parece oportuno recordar alguns aspectos dessa caminhada.
A forma<;ao em Servi<;o Social come<;ou a ser ministrada em Portugal em 1935, em
Lisboa- e depois em 1937 em Coimbra e em 1956 no Porta-, segundo o modelo tra<;:ado pelo Decreto-Lei n." 30 135, de 14 de Dezembro de 1939, e 40 678, de 10 de Julho de 1956.
Em 20 de Outubro de 1961, e por Despacho do Miniatro da Educa<;ao proferido ap6s
audi<;ao do entao Conselho Permanente da Ac<;ao Educativa, o curso de Servi<;o Social
foi reconhecido como curso superior.
Pelo Despacho n." 74176, de 14 de Julho, do Secretario de Es tado do Ensino Superior, foi criado o bacharelato em Interven<;:ao Social no ambito da Universidade Tecnica
de Lisboa, corn base num piano de estudos apresentado pelo Instituto e obj ec to de homologa<;ao.
Posteriormente, a Portaria n.0 616176, de 15 de Outubro suspendeu os cursos criados,
e o Despacho de 29 de Outubro do Secretario de Estado do Ensino Superior suspendeu
o referido bacharelato e m Interven<;ao Social.
Dado que a situa<;i'io se nao equaciono u entretanto, o Despacho n.0 7179, da SEES,
veio criar urn <<grupo de trabalho encarregado da reorganiza<;ao dos Pianos de Estudo dos
Cursos de Ciencias Sociais», para mais tarde, e atraves do Despacho n.0 34/SEES/84, ser
constitufda no ambito da Secretaria de Estado do Ensino Superior uma comissao incumbida de proceder ao levantamento e estudo das condi<;oes de funcionamento dos Institutos
Superiores de Servi<;:o Social nos domfnios cientffico, pedag6gico, administrativo e financeiro.
Finalmente, e coma publica<;ao, primeiro do Decreto-Lei n." 100-B/85, de 8 de Abril,
e mais recentemente do Decreto-Lei n.0 271189, de 19 de Agosto, que veio aprovar o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, o Instituto de Servi<;:o Social de Lis boa
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foi reconhecido como estabelecimento de ensino superior, e autorizado a ministrar o curso superior de Servic;o Social, corn reconhecimento do grau de licenciatura.
Traduziu esse acto, consubstanciado na Portaria n.0 793/89, de 8 de Setembro, oreconhecimento da qualidade e da solidez do Instituto, que assim passou a estar integrado
no ensino universitario.
Traduziu, de igual modo, o reconhecimento de que o perfil dos diplomados corn o
curso superior de Servic;o Social corresponde as exigencias pr6prias de uma licenciatura.
0 que bem se compreende, atendendo a formac;ao que lhes foi assegurada ea pr6pria
natureza das func;oes que caberao, a nfvel profissional, aos diplomados com o curso superior de Servic;o Social, a nfvel da prestac;ao directa de ajuda, atendimento e encaminhamento de situac;6es-problema, de programac;ao e implementac;ao de projectos de resposta
a necessidades sociais, de estudo e planeamento, de educac;ao de base, formac;ao e animac;ao sociocultural, de organizac;ao e participac;ao social.
No momento em que sao entregues aos primeiros diplomas, no novo contexto que ficou retratado em moldes sumarios cabe dirigir, em primeiro lugar, uma palavra de especial saudac;ao aos novos diplomados no sentido de que a sua inserc;ao profissional, que
em autarquias locais, quer em organizac;oes nas areas do Trabalho, da Satlde, da Justic;a
e da Reinserc;ao Social, da Acc;ao Cultural, da Habitac;ao, do Desenvolvimento Rural ou
qualquer outra, se fac;a de molde a propiciar uma plena realizac;ao pessoal e profissional,
corn as vantagens que daf resultarao para a propria comunidade:
Uma palavra ainda para o pr6prio Instituto Superior de Servic;o Social, para que continue a caminhada que ha tantos anos vem desenvolvendo, agora corn responsabilidades
acrescidas, de forma a que o ensino que ministra, em liberdade, e no plano da autonomia
cientffica e pedag6gica que a lei !he faculta, se pautue por urn esforc;o progressivo de aumento da qualidade, reforc;ando a investigac;ao ea formac;ao p6s-graduada do seu pessoal
docente, areas em que o Ministerio, e concretamente a DGES, dentro dos limites impostos pela realidade dos recursos disponfveis, nao deixara de prestar o apoio adequado.
Tambem relevante se revela, e este e o momento para o acentuar, manter e aprofundar o clima de frutuoso dialogo que tern si do mantido entre o Instituto ea Direcc;ao-Geral
do Ensino Superior.

