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Procedemos hoje ao encerramento solcnc das comemora9oes dos 60 anos de
vida da nossa institui9ao, sensivelmcntc um ano dcpois de, num gesto simb6lico,
termos aberto oficialmente o programa das comemora9oes em Beja, na delega9ao
do ISSS, na ocasiao do encerramcnto do ano lcctivo em que se completou o primeiro curso da licenciatura em Servi9o Social af ministrado.
Como assinahimos no programa c!as comemora9oes a celebra9ao c!a funda9ao
do Instituto assumia, no actual contexto de forte expansao da area das Ciencias
Sociais e Humanas e de cresccnte exigencia colocada ao ensino superior em Portugal, uma relevancia fundamental. A sua comemora9ao deveria contribuir para a
valoriza9ao do capital hist6rico do Servi9o Social, aprofundamento dos la9os com
a sociec!ade portuguesa, com as organiza9oes profissionais e com as personalidades
comas quais o Instituto manteve ou tem mantido rela9ao. Igualmente, as iniciativas
a desenvolver c!everiam constituir uma oportunidade de reflexao sobre os desafios
que se colocam ao Instituto.
E face a este desic!erato que me proponho proceder a um breve balan9o das
comemora9oes, pontuar alguns dos mm·cos hist6ricos significativos na vic!a do Instituto e ensaiar uma reflexao sobre alguns dos principais desafios que se colocam a
nossa institui9ao.
I

Ao longo de c!ez meses o ISSS vestiu o olhar de verde e fez a festa dos seus 60
anos. Atraves de ciclos de debates em Lisboa e Beja estivemos em rela9ao com per*
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sonalidades do meio academico, profissional e de organiza~oes sociais, partilhando
e debatendo quest6es de relevante actualidade.
Atraves de jornadas nacionais e regionais o ISSS estabeleceu contacto estreito
corn organiza~6es empregadoras e profissionais trazendo areflexao temas relevantes para a forma~ao em Servi~o Social ea politica de rela~ao e apoio acomunidade.
Realizamos, corn organiza~ao da Associa~ao de Estudantes, urn ciclo de cinema
sobre os direitos humanos e as minorias.
Lan~amos urn processo interno de reflexao sobre a revisao do Piano de Estudos
tendo igualmente promovido atraves da Coordena~ao Geral de Estagios urn encontro de reflexao sobre esta materia como os orientadores dos locais de estagio.
Recentemente, promovemos o Encontro sobre Forma~ao em Trabalho Socialmodelos de rela~ao teoria-pratica na forma~ao, corn a participa~ao de diversas
escolas europeias corn que o ISSS mantem la~os de coopera~ao.
Na passada 3." feira, procedemos ao lan~amcnto do livro sobre a obra e a vida
do Padre Honorato Rosa, urn momento de grande significado no quadro destas
comemora~oes.

Igualmente criamos o Fundo Honorato Rosa - ISSS corn a finalidade de promover o desenvolvimento do ensino e da pesquisa de alunos e professores na area
do Servi~o Social I Polfticas Sociais, atravcs de apoios a actividades de pesquisa,
ensino e difusao relevantes para o descnvo!vi111ento desta area. Hoje, na primeira
actividade realizada no ambito deste Fundo, proccderemos a atribui~ao do premio
de merito Honorato Rosa - ISSS.
0 balan~o e a nosso ver muito positivo e cstamos certos que a realiza~ao das
actividades nao concretizadas, quer pela sua natureza quer por exigencias de organiza~ao, como o Congresso previsto para Novembro, refor~arao ainda mais esses
resultados.
Em nome da Direc~ao do ISSS quero agraclecer aos docentes e personalidades
que aceitaram o nosso convite para intcgrar a Comissao de Honra. Quero igualmente agradecer aos membros cla Comissao Executiva. Expresso igualmente os
meus agraclecimentos a todos quantos, directa ou indirectamente, contribufram para
a viabiliza~ao clas actividades clestc programa de comemora~oes.
Quero finalrnente agracleccr, a Cinemateca Nacional, Carnara Municipal de
Beja, ao Instituto Alernao, a Secretaria de Estado da Seguran~a Social, os apoios
logfsticos e financeiros que nos concecleram.
II

A hist6ria deve ser escrita pelos historiadores, pelos investigadores em geral,
quando o tempo ja permitiu a decanta~ao dos factos e contextos e a distancia, e/ou
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mesmo o desaparecimento ffsico de alguns dos seus principais protagonistas, permitem o arrefecimento das paixoes, envolvimentos e interesses. Aceito no entanto
o risco de pontuar mm·cos, contextos e figuras que teceram e vem tecendo a nossa
hist6ria institucional, e que numa interpreta~ao pessoal, apoiada em alguns estudos
e pesquisas e numa vivencia institucional de quase 25 anos, me parecem relevantes
no percurso e constru~ao da identidade do Instituto. Trata-se de assumir urn risco
necessaria, contra a cultura do esquecimento, contra o branquemento da hist6ria,
contra a auto-desvalia.
0 Instituto tern razoes para se orgulhar do seu percurso hist6rico, como primeira
escola superior de ensino particular do pafs, corn relevantes servi~os prestados a
sociedade portuguesa e as suas institui~oes e organiza~oes sociais. Mas a riqueza do
ISSS nao se confina ao seu papel social e utilidade publica. 0 Instituto condensa,
hoje, urn importante patrim6nio cultural e cientffico.
No plano da cultura organizacional e de gestao, o Instituto deve valorizar o
facto de ser detentor de uma cultura democratica e participativa . A democratiza~ao
das estruturas de gestao, a participa~ao dos diferentes actores institucionais na vida
da Escola, o reconhecimento do direito de expressao, organiza~ao e participa~ao
dos estudantes, professores e funcionarios e uma aquisi~ao institucional que, sendo
naturalmente potenciada pela liberdade que Abril de 74 devolveu ao pafs e aos portugueses, marcou a experiencia da Escola pelo menos desde o infcio dos anos 60.
Nestes 60 anos de actividade, e particularmente tambem desde os anos sessenta,
o Instituto Superior de Servi~o Social, ensaiou, estruturou e consolidou uma concep~ao de forma~ao dos profissionais da interven~ao social que deve ser destacada
como o seu principal patrim6nio e riqueza e lhe permitiu alcan~ar uma posi~ao singular no contexto europeu.
Num contexto socio-polftico particularmente diffcil e avesso as Ciencias
Sociais, o ISSS soube desconfessionalizar o ensino, construir uma concep~ao do
Servi~o Social como profissao e basear a sua forma~ao no quadro das Ciencias
Sociais e Humanas.
0 Plano de Estudos elaborado em 1983/84, e implementado em Outubro de
1985, instrumento relevante do processo que conduziu ao reconhecimento da licenciatura em Servi~o Social, sintetizou urn percurso em que a forma~ao em Ciencias
Sociais e a perspectiva da Interven~ao Social se articularam de uma forma progressivamente mais rica e potenciadora.
Outro patrim6nio com futuro do ISSS, e o lugar que desde sempre foi reservado
aos estagios curriculares na forma~ao em Servi~o Social. Presentes no primeiro
Plano de Estudos oficial de 1939, os estagios tern constitufdo ate ao presente uma
componente estrutural da forma~ao, concebidos como nfvel defomwfiio prcitica, de
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servi(:o et comunidade e de rela[,:aO cam a vida social ea profissao, acompanhando
naturalmente a sua orienta~ao as transforma~5es da linha enformadora da forma~ao.
Este importante patrim6nio cultural e cientffico, e produto hist6rico do cruzamento rico de pessoas e projectos diversos.
De entre muitos que fizeram a hist6ria da nossa institui~ao nestes seus 60 anos
de vida, o Padre Honorato Rosa, foi indiscutivelmente uma das personalidades que
marcou profundamente a hist6ria do Instituto e que contribuiu decisivamente para
a afirma~ao da escola e do Servi~o Social como disciplina das Ciencias Sociais e
Humanas orientada para a Interven~ao Social.
A democratiza~ao das estruturas institucionais, a renova~ao e profissionaliza~ao
do corpo docente, a corajosa abertura aos desafios sociais e politicos do seu tempo,
uma concep~ao alargada e integrada da voca~ao institucional recobrindo as areas da
forma~ao permanente, divulga~ao e extensao cultural, assessoria e pesquisa social,
a viragem para uma nova polftica de forma~ao em Servi~o Social fundada nas Ciencias Sociais e Humanas, sao alguns dos principais vectores de uma nova orienta~ao
polftico-institucional e cultural que o Instituto percorreu corn o Padre Honorato
Rosa. 0 documento programatico que propos adiscussao dos professores ao iniciar
o seu mandato, e que a oportunidade da publica~ao do livro sobre a sua obra e personalidade, trouxe de novo a lume, euma prova eloquente da visao institucional de
Honorato Rosa. Convido-vos a todos a le-lo, na convic~ao de que descobrireis que
muitas das orienta~5es e prop6sitos que veem marcando a nossa vida colectiva mais
recente, ja ha muito integravam o nosso patrim6nio, o projecto de ser, Escola Superior Universitaria.
A direc~ao colegial por si constitufda teve na Dr." Margarida Abreu um destacado elemento, pelo seu papel relevante no csfor~o de reflexao crftica, conceitua~ao
e perspectiva~ao da forma~ao em Servi~o Social e da profissao. Na sua condi~ao de
professora e sub-directora produziu obra escrita de indiscutfvel pertinencia e essencial ao estudo do Servi~o Social em Portugal.
Quando Abril nos visitou, o Instituto ja vinha treinado, desde os anos sessenta,
para a modernidade (Fernandes, 1985). A nfvel da forma~ao, as linhas de evolu~ao
estavam tra~adas desde 1972/73, e a experiencia de gestao que se tinha desenvolvido permitiu a Escola encontrar as solu~5es institucionais adequadas a transi~ao
para um novo contexto s6cio-polftico.
Nos anos imediatos, a ac~ao da Instituto e marcada por dois prop6sitos essenciais: a integra~ao na organica do ensino superior oficial e a articula~ao da forma~ao em Servi~o Social com as outras areas das Ciencias Sociais. Muitos esfor~os
foram neste sentido desenvolvidos sendo de destacar a participa~ao no Grupo de
lnterren(·tlo Social, 13114, !996

Os 60 Anos do ISSS: Entre a Hist6ria e os Desafios do Futuro

243

Trabalho Encarregado da Reorganiza9ao dos Pianos de Estudos dos Cursos de Ciencias Sociais, que previa a cria9ao da Licenciatura em Servi9o Social. Processos corn
o mesmo objectivo foram desenvolvidos corn a Faculdade de Ciencias Sociais e
Humanas da Universidade Novae o ISCTE. 0 prop6sito de ser parte integrante do
Ensino Superior Publico e parceiro de outras forma96es universitarias na area das
Ciencias Sociais e Humanas nao foi atingido mas constitui uma referencia institucional que importa resgatar. Nessa fase da vida do Instituto permito-me destacar
duas figuras marcantes: os docentes Ernesto Fernandes e Manuela Portas, membros
de diferentes e sucessivos Conselhos Directivos entre 1974 e 1984, e principais responsaveis pelo ~rojecto que animou o Instituto neste periodo riquissimo da nossa
vida colectiva. A sua lideran9a estao igualmente associados a cria9ao do Departamento de Formayao Permanente (1981 ), o lan9amento da Re vista Intervenyao
Social (1984) e a decisao estrategica de elabora9ao e de aprova9ao do Plano de
Estudos da Licenciatura em Servi9o Social (1983/84), corn a dura9ao de 5 anos, que
viria a ser implementado no ano lectivo 1985/86.
A partir de 1985/86 o rcconhccimcnto do grau de licenciatura passa a ser o principal objectivo institucional. Num longo e importante movimento, que mobilizou o
meio academico e o corpo profissional, o reconhecimento da Licenciatura em
Servi9o Social veio a ser consagrado em Setembro de 1989. Acto de justi9a no
reconhecimento social da profissao e da forma9ao ministrada pelo Instituto, este
processo teve, nesta fase decisiva, na Dr. a Maria Augusta Negreiros, a principal protagonista por parte do ISSS. A sua determina9ao politica e persistencia foram decisivas para a sua concretizayao. Sob a sua lideran9a o ISSS veio igualmente a desenvolver, a partir de Fevereiro de 1987, o Programa de Mestrado e Doutoramento em
Servi9o Social, atraves de um protocolo de interdimbio com a PUC-SP, linha essencial ao desenvolvimento da Escola.
Outro marco relevante nesta fase da vida institucional foi a constituiyao, em
Abril de 1986, da Cooperativa Instituto Superior de Servi9o Social, CRL, materializando a op9ao pela forma cooperativa como via de ultrapassar a situa9ao de indefiniyao juridico-institucional em que o ISSS se encontrava desde 1974. Registe-se
na defesa e anima9ao da solu9ao cooperativa o papel do Dr. Jorge Cabral que viria
a ser o seu primeiro presidente da Direc9ao.
Neste breve olhar pela hist6ria dos 60 anos da nossa institui9ao cometemos inevitavelmente o pecado da omissao. Por desconhecimento, por proximidade e envolvimento tambem. Todos sabemos que o percurso das institui96es e a sua cultura e
um produto colectivo. A actual direc9ao do Instituto quer pois igualmente significar um agradecimento geral a todos quantos, ontem e hoje, tem tecido e actualizado
1nterren\·ao Social, 13114. 1996
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este Projecto. Permitam-me no entanto, no contexto desta sessao, destacar ainda as
figuras da Dr." Maria Carlota Lobato Guena directora da Escola entre 1950 e 1963
e de quem o Instituto e profundamente devedor de reconhecimento. A Dr." Maria
Leonor CotTea Botelho, que assumiu a Direc9ao do ISSS ap6s a morte do P. Honorato Rosa, num perfodo particularmente dificil da vida institucional. 0 Dr. Carlos
Augusto Fernandes de Almeida, director do ISSS entre 1968 e 1973, corn urn destacado papel na consolida9ao do modelo de forma9ao, na inova9ao das pniticas
pedag6gicas e nos dispositivos de gestao e participa9ao. Entrei como aluno no Instituto, no perfodo da sua Direc9ao e posso pois testemunhar a riqueza do espago formativo que soube potenciar. 0 Dr. Mario Lages que assumiu a Direc9ao do Instituto
em Dezembro de 1973 e que veio a integrar o primeiro Conselho de Gestao ap6s
Abril de 1974.
Ill

0 Instituto Superior de Servi9o Social dispoe hoje, pesem embora todas as dificuldades, de urn estatuto institucional estavel e de urn reconhecimento academico
traduzido na atribui9ao da licenciatura e mestrado em Servi9o Social. Neste quadro,
a divisa "integra9ao ou morte" que os estudantes do ISSS escolheram como sua
bandeira, pode parecer hoje falha de sentido, pois nem a integra9ao se consumou
nem a morte ocorreu. Importa no entanto tomar consciencia que o Instituto paga
ainda hoje os custos da sua nao integragao no sistema de ensino superior publico
e convfvio cientffico corn outras forma9oes universitarias na area das Ciencias
Sociais e Humanas. A autonomia institucional se potenciadora e vantajosa em muitos pianos, explica igualmente os atrasos acumulados em termos de estrutura9ao,
moderniza9ao e desenvolvimento organizacional. A uni-disciplinaridade, se facilitadora da defesa de urn estatuto academico e profissional, e limitadora do processo
de constru9ao de uma identidade divergente, num campo aberto e partilhado, corn
outras areas de conhecimento e especialistas da interven9ao social.
Neste sentido ser institui9ao privada de natureza cooperativa tern significado
tambem a falta de apoio estatal a uma organiza9ao que ate hoje tern assegurado uma
forma9ao que nao e proporcionada pelo sistema publico de ensino e que, sem fins
lucrativos, tem ao longo da sua existencia desempenhado urn relevante papel de utilidade social. Ser uni-disciplinar tern significado estar limitado na participa9ao
directa no debate cientffico e academico no meio universitario das Ciencias Sociais.
Ter obtido o reconhecimento academico da forma9ao e atingido estabilidade
jurfdica foi porventura o dobrar do Cabo das Tormentas do Servi9o Social e do
ISSS, mas a nossa viagem continua no entanto em demanda do Oriente. Sao muitas
lnter\'eni·clo Social, 13114, 1996
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e complexas as tarefas e desafios que tem que necessariamente integrar o nosso programa de acyao institucional nos pr6ximos e decisivos anos.
Num plano, mais imediato, em face das actuais exigencias sociais, do novo
enquadramento normativo do ensino superior particular e cooperativo, e da perspectiva da avaliayao do ensino superior publico e privado, colocam-se ao ISSS
importantes desafios:
- a qualificayao cientlfica e pedag6gica do seu corpo docente, factor essencial
a consolidayao e aprofundamento da qualidade de ensino, para o que concorre igualmente a necessidade de revisao e aperfeiyoamento do Piano de
Estudos da Licenciatura;
- o reforyo da cooperayao institucional com instituiy6es universitarias;
-a melhoria das condiy6es funcionais e de conforto para os que em Lis boa e
Beja, aqui trabalham e estudam, atraves do alargamento e beneficiayao das
instalay6es;
-a criayao das condiy6cs institucionais a autonomizayao do Polo de Beja;
-a modernizayao das estruturas administrativas ea melhoria e alargamento dos
serviyos de apoio aos cstudantes (Biblioteca, Centro de Rccursos de Informatica, Centro de Recursos Audiovisuais, etc ... );
- o aprofundamento da polftica de apoio social aos estudantes.
Num piano mais estrategico destaco duas linhas essenciais.
Em primeiro lugar a definiyao de um piano de desenvolvimento estrategico que
posicione o ISSS no contexto actual do sistema de ensino superior e especificamente do sub-sector particular e cooperativo. Trata-se de um campo que, ainda que
se registe a presenya reguladora do Estado, e cada vez mais uma area sujeita as
regras da economia competitiva e aberta, o que significa que a posiyao no mercado
de ensino passa a ser decisiva para a sobrevivencia das escolas-empresas ainda que
empresas-cooperativas. 0 ISSS precisa pois, sem prejufzo de exigir e negociar com
o Ministerio da Educayao melhores condiy6es de apoio ao seu desenvolvimento, de
realizar uma seria avaliayao das suas vantagens estrategicas e desenvolver a sua
capacidade competitiva, que hoje ja nao passa, como no passado, pelo valor das propinas cobradas.
Em segundo lugar, o aprofundamento da polftica de desenvolvimento cientffico
da Escola. Importa nao perder de vista que, o que hoje esta em causa nao e mais
somente a ruptura da ciencia com o senso comum, mas, como assinala Boaventura
Sousa Santos, a grande questao que se coloca actualmente a Universidade (e aos
cientistas) eo de abrir caminho para uma nova relayao entre ciencia e senso comum,
isto e, a produyao de um saber pratico que ajude a dar sentido e autenticidade aexislnteJWil('<iO Social, 13114, 1996
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tencia humana (Santos, 1987). Assim sendo efundamental que a politica cientffica
nao desvalorize a formagao pnitica, a area dos estagios, e invista seriamente na qualificagao dos docentes e no desenvolvimento te6rico-metodol6gico desta area essencial ao aprofundamento da qualidade do ensino-aprendizagem. Simultaneamente e
necessaria que a qualificagao cientffica dos docentes nao promova a formagao de
especialistas sem capacidade pedag6gica, sentido da realidade social e pensamento
crftico, num cientificismo fechado e academicista. Do mesmo modo, outra vertente
do desenvolvimento da politica cientffica passa pela necessidade de maior delimitagao das areas de especializagao, de "expertise", da escola em termos de pesquisa
e produgao de conhecimento, vertente essencial aclarificagao das suas vantagens
comparativas e potencialidades na relagao corn outras entidades e instituigoes universi tarias.

IV
Uma ultima palavra para os finalistas da licenciatura em Servigo Social.
V6s ides iniciar a vossa vida profissional em condigoes de exercicio exigentes
quer pelo contexto profissional propriamente dito quer pelo contexto social. Urn
contexto profissional caracterizado por uma importante taxa de desemprego de
licenciados num quadro de significativa expansao da area das Ciencias Sociais e
Humanas, pela alteragao da natureza do trabalho, pela sua maior precaridade e pelo
crescimento do trabalho independente. Urn contexto social marcado por importantes problemas sociais como o desemprcgo, a pobreza e a exclusao social. Condigoes
exigentes pois vos esperam. Estamos certos que sabereis honrar a vossa formagao e
o vosso diploma, valorizando uma cultura profissional referenciada pelos Direitos
Humanos e Sociais e abragando o vosso trabalho corn profissionalismo, generosidade e paciente esperanga. A Escola espcra estar aaltura de vos proporcionar oportunidades de formagao ao longo da vossa vida profissional e conta convosco como
interlocutores privilegiados para continuar a manter fortes lagos de relagao corn a
sociedade portuguesa e as suas organizagoes. Bern hajam!
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