TRAJET6RIAS E PRODU<;AO
DO CONHECIMENTO DO SERVI<;O SOCIAL
PORTUGU~S
0 PAPEL DO INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVI<;O SOCIAL DE LISBOA - ISSSL

Jorge Ferreira

Docenfe da Universidade Lusfada de Lisboa/ISSSL
Ex-Director do ISSSL (1998 a 2006)
Doutorando em Servtf:o Social
lnvestigador do CLISSIS

Resumo: 0 texto apresenta-nos alguns elementos acerca da traject6ria do
Social Portugues e da importancia do ISSSL (Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa), nesse processo. Identifica alguns marcos significativos
sobre a produ~ao do conhecimento, bem como, faz referenda a desafios colocados ao Servi~o Social na actualidade.
Servi~o

Abstract: The communication presents us some information about the
trajectory of the Portuguese social service and enhances the importance of the
ISSSL (Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa), in the process. It also
identifies the most significant events regarding the production of knowledge
and at the same time refers to the challenges that Social Service must deal with
nowadays.

0

Servi~o

Social Portugues

Na Hist6ria do Servi~o Social Portugues, a primeira escola surgiu em Lisboa em 1935 e ate 2000 esta forma~ao esteve exclusivamente assegurada pelo
subsistema do ensino superior privado, ano em que o Curso de Servi~o Social
passou a ser ministrado tambem no Ensino Superior Publico, na Universidade
dos A~ores.
Ao longo deste periodo as escolas que ministravam esta forma~ao em
particular as classicas, (Instituto de Servi~o Social de Lisboa, em 1935; Escola
Normal Social de Coimbra em 1937; Instituto Servi~o Social do Porto, em 1956)
tern desempenhado urn papel fundamental no aprofundamento dos pianos
curriculares da forma~ao inicial em Servi~o Social, adequadas a realidade Social,
as exigencias das politicas sociais e as necessidades dos mais desfavorecidos,
numa sociedade cada vez mais injusta e menos integradora dos cidadaos. Outro
reconhecimento que e essencial ser feito as Escolas, e que por sua iniciativa e
patrodnio, desenvolveram a forma~ao P6s-Graduada nos dominios da forma~ao correspondente ao Grau de Mestre em Servi~o Social e ao Grau de Doutor
em Servi~o Social. Desta forma investiram na forma~ao do seu corpo docente,
qualificando-o de acordo corn as exigencias do sistema Universitario. Ao mesmo
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tempo estabeleceram acordos de coopera<;ao cientifica corn universidades
estrangeiras quer na Europa, quer fora da Europa, por forma a qualificarem
a forma<;ao em Servi<;o Social e a responder atempadamente e corn efic<kia,
aos problemas sociais emergentes numa sociedade cada vez mais globalizada, democnitica e participativa, cujo enquadramento te6rico-cientifico passa
por teorias fundamentais no pensamento dos Direitos Humanos e mais
recentemente nos enfoques da Cidadania Activa, do Social Advocacy e do
Empowerment.
Esta e uma Forma<;ao que inicia o seu percurso orientado para a Interven<;ao (o dominio das praticas sociais ), bem vincada na forma<;ao pratica, presente no plana de estudos da licenciatura.
Ha a destacar a relevancia dos Estagios Curriculares em articula<;ao efectiva corn as organiza<;6es sociais da sociedade civil (Publicas e Privadas) nas
diferentes areas da Ac<;ao Social. Este e urn patrim6nio especifico do Servi<;o
Social, que o tern sabido valorizar atraves da avalia<;ao continua dos pianos
curriculares corn vista ao seu aprofundamento e adequa<;ao ao Modelo de Gestao Social das organiza<;6es e das praticas operativas.
Neste milenio, o Servi<;o Social e em particular a forma<;ao enfrentam urn
novo desafio, ou seja, o da investiga<;ao em Servi<;o Social corn vista ha «problematiza<;ao» das quest6es (problemas) sociais actuais, tendo coma meta a
potenciar as competencias te6rico-operativas e investigativas, para o exercicio
profissional do Assistente Social.
0 processo de Forma<;ao em Servi<;o Social tern acompanhado as tendencias da sociedade mundial introduzindo nos seus pianos curriculares novas
materias consideradas indispensaveis para encontrar resposta as necessidades
das pessoas, a resolu<;ao dos problemas sociais. Prepara ao mesmo tempo os
profissionais para a concep<;ao, diagn6stico, interven<;ao e ainda para a investiga<;ao das novas quest6es sociais. Por vezes sentimos e identificamos a existencia de equivocos que perturbam e dificultam os resultados dos profissionais
que formamos. Equivocos estes que passam pela falta de reconhecimento do
trabalho desenvolvido, participa<;ao e envolvimento dos profissionais na defini<;ao de politicas, medidas e/ ou programas Sociais dirigidos a grupos diferenciados corn problemas especificos. Outros equivocos sao a pouca sensibilidade
dos decisores politicos e dos gestores de politicas sociais para compreenderem
a for<;a de transforma<;ao dos Assistentes Sociais em materias da Ac<;ao Social.
E uma for<;a que passa pelo seu saber, pelo seu dominio de teorias, modelos,
tecnicas, mas, essencialmente, pelo saber da realidade social vivida par aqueles
que denominamos "utentes" e que em vocabulario politico designamos "beneficiarios" das Politicas Sociais.
0 conhecimento e reconhecido pelas Escolas de Servi<;o Social como principio fundamental para a Interven<;ao, materia importante na clarifica<;ao e objectiva<;ao das competencias tecnicas do Assistente Social, estas adquiridas
a partir de urn plana de forma<;ao fundamentado na interdisciplinaridade.
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A Forma<;:ao em Servi<;:o Social e tambem influenciada, no final dos anos noventa pelo processo da Globaliza<;:ao. Tema recente da sociedade contemporanea e que nos informa da complexidade e diversidade dos problemas actuais
que constituem o objecto de trabalho do Servi<;:o Social. Segundo Faleiros (1999,
p.l58), "globaliza<;:ao vem sendo transmutadas as tres referencias basicas que
estruturam as rela<;:6es Estadol Sociedade I Economia no p6s-guerra: o "emprego inst<ivel assalariado", a "familia" e o "contracto de cidadania em suas
dimens6es politica, civil e social."
A globaliza<;:ao transporta uma nova ordem social corn impacto na ac<;:ao
dos Assistentes Sociais, na medida em que introduz nas politicas sociais a dimensao do capital (publico I privado ), a integra<;:ao no mercado e a gestao do
nao-trabalho. Esta ac<;:ao social e baseada em projectos e or<;:amentos, na responsabilidade social e individual do cidadao, num novo modelo organizacional
(descentraliza<;:ao) e ainda urn novo modelo de interven<;: ao (parcerial rede).

A

Problematiza~io

das praticas profissionais

A forma<;:ao e ensino em Servi<;:o Social parte de uma multiplicidade de
variaveis, nomeadamente a problematiza<;:ao das praticas profissionais, o repensar os pianos de forma<;:ao inicial e P6s-Graduada, a implementa<;:ao da investiga<;:ao em Servi<;:o Social dirigida as praticas da Interven<;:ao Social, a
melhoria e aumento de eficacia das respostas sociais, operacionaliza<;:ao de programas e projectos de interven<;:ao e sua adequa<;:ao as necessidades reais dos
grupos mais desfavorecidos e vulneraveis, o aperfei<;:oamento de matrizes de
avalia<;:ao tecnico-operativa que visam o acompanhamento da interven<;:ao desenvolvida e dos seus resultados junta dos utentes e o aprofundamento do
conhecimento cientifico sabre as grandes quest6es sociais actuais par forma a
criar respostas mais eficazes, nomeadamente:

-

Lusfada.

0 novo processo da imigra<;:ao no espa<;:o europeu;
0 desemprego;
0 risco e a vitimiza<;:ao;
Os grupos etnicos e minorias;
A familia;
A pobreza;
A exclusao e a discrimina<;:ao;
Os idosos;
A violencia;
A reclusao e a reinser<;:ao social;
A inser<;:ao social;
0 desenvolvimento integrado centrado na pessoa e na comunidade;
Os deficientes e os dependentes de terceiros;
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- A interculturalidade e as relac;oes complexas de vida em sociedade;
- 0 Apoio domicili<irio;
- A promoc;ao da cidadania e participac;ao da pessoa, enquanto sujeito de
Direitos;
- As politicas sociais e sua relac;ao de Bem-Estar Social;
- A toxicodependencia.

Um Curriculum Minimo em

Servi~o

Social

A formac;ao em Servic;o Social tern ao longo do seu percurso, assegurado
urn piano curricular, sustentado em saberes tecnicos, garante de profissionais
preparados para a intervenc;ao no dominio das relac;oes humanas. Assim, esta
formac;ao desenvolve como competencias profissionais:
- 0 desempenho profissional no ambito da intervenc;ao directa corn indivfduos, faml1ias, grupos, populac;oes e organizac;oes;
- A concepc;ao e avaliac;ao das acc;oes, projectos e servic;os;
- A intervenc;ao em situac;oes sociais complexas;
- A investigac;ao em Servic;o Social, que contribua para o desenvolvimento
da capacidade crftica e inovac;ao das praticas operativas;
- A apropriac;ao dos fundamentos te6rico-cientfficos do Servic;o Social;
- A reflexao etico-deontol6gica na promoc;ao e defesa dos direitos de
cidadania;
- A capacidade de trabalho em equipas profissionais a nfvel multidisciplinar I interdisciplinar I transdisciplinar, articulando acc;oes no ambito
inter-intitucional el ou em rede.
Na actualidade o Servic;o Social nao e apenas o gestor dos problemas da
pobreza ou dos pobres, ele e tambem promotor do desenvolvimento Humano
e Social, atraves de programas sociais que criam maior equidade e igualdade
numa sociedade democratica, cujo prindpio maximo devera ser o da Dignidade Humana e da Cidadania Social Activa.

Percurso Hist6rico do

Servi~o

Social Portugues na

Produ~o

do Conhedmento

0 percurso do Servic;o Social portugues nos domfnios da produc;ao do
conhecimento decorre da experiencia do Instituto Superior de Servic;o Social de
Lisboa, sustentado na qualificac;ao e na formac;ao em Servic;o Social.
A produc;ao do conhecimento em qualquer area cientifica necessita de
uma boa base de formac;ao te6rico-cientffica, em confluencia corn uma elevada
qualificac;ao que garanta o exerdcio da investigac;ao corn qualidade e por sua
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vez produza conhecimento sustentavel como mais valia para o progresso e desenvolvimento da sociedade, e essencialmente das Pessoas. A partir dos anos
oitenta, corn a adesao de Portugal a Comunidade Economica Europeia (actualmente, Uniao Europeia), o conhecimento em Servi~o Social em Portugal ganhou novos desafios no quadro do prindpio da mundializa~ao e globaliza~ao
da sociedade e do conhecimento, para a melhoria da qualidade de vida de
todos os Cidadaos. ,
E nos anos oitenta que o ensino da investiga~ao foi integrado no piano de
forma~ao inicial de Servi~o Social, abrindo assim novos campos de actua~ao do
Servi~o Social e em particular o debate sobre o dominio cientifico desta area do
saber.
Negreiros (1999, p.38), refere "( ... ), ao abrir o campo de pesquisa, o servi~o social, enquanto area disciplinar desenvolve uma atitude analitica de produ~ao e constru~ao do conhecimento" . Esta produ~ao e constru~ao do conhecimento e baseada nas praticas profissionais,cujos objectos de pesquisa eram e
sao centrados no "Utente", no "Profissional", no "Organizacional" e nas "Politicas Sociais".
Embora a investiga~ao em Servi~o Social tenha as suas origens nos Estados Unidos da America nomeadamente na Escola de Chicago; citando Martins,
(1999, p .52), "Jane Addams cria nos bairros pobres da cidade de Chicago, em
1889 a Hull House, que para alem de oferecer a vizinhan~a, sobretudo emigrantes de varias nacionalidades, ( ... ) constitui-se num forum social, ( ... ), e
num centro para a investiga~ao dessa popula~ao" . "Os trabalhos de investiga~ao desenvolvidos vao tambem servir de orienta~ao a Escola de Sociologia de
Chicago, para a realiza~ao de estudos urbanos, sobre a pobreza e a estrutura
ocupacional" .
0 Servi~o Social, no processo investigative deve, em minha opiniao, partilhar uma metodologia cientifica das Ciencias Sociais e Humanas, usando metodos e tecnicas plurais adequadas aos seus objectos de estudo, sem descurar a
sua orienta~ao investigativa especifica para a dimensao das praticas sociais e
ou praticas profissionais.

0 Papel do Instituto Superior de

Servi~o

Social de Lisboa

0 Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa (ISSSL) e a primeira instiprivada de ensino superior em Portugal e e tambem ela a primeira escola de Servi~o Social em Portugal. Em 1935 da-se a cria~ao do instituto e corn
ele o inicio do curso de servi~o social e da forma~ao em Servi~o Social em
Portugal. Em 1961 e reconhecido o curso de servi~o social de nivel superior
sem atribui~ao de grau academico. Em 1986 o Instituto e enquadrado no
subsistema de ensino superior particular e cooperative de nivel universitario.
Como refere Negreiros (1999, p . 15), "em 1985, o Instituto Superior de Servi~o
tui~ao
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Social de Lisboa altera a sua estrah~gia abandonando o objectivo de Integra<;ao
nas Universidades Publicas, e decide assumir-se como Institui<;ao de Ensino
Superior Privado vindo a constituir-se como cooperativa de ensino superior
em Abril de 1986". Em conformidade corn este novo quadro juridico a forma<;ao em Servi<;o Social, ganha urn novo impacto no Sistema do Ensino Superior
Portugues. Refere Negreiros (idem), "significa que a forma<;ao em servi<;o Social se separa definitivamente da sua origem confessional e e assumida pelo
corpo de professores, alunos e trabalhadores nao docentes, (... ), arrogando-se
coma entidade laica". Em 1986 edita urn primeiro ntimero da revista (que ainda
hoje edita) "Interven<;ao Social". Em 1987 realizou o primeiro curso de mestrado em coopera<;ao corn a Pontificfa Universidade Cat6lica de Sao Paulo
(PUC-SP). Em 1989 obteve o reconhecimento pelo Ministerio da Educa<;ao do
grau de licenciatura ao curso de Servi<;o Social ministrado por este Instituto. A
atribui<;ao do grau de Licenciatura ao curso de Servi<;o Social, ministrado pelo
Instituto Superior de Servi<;o Social de Lisboa, passou por urn processo de avalia<;ao internacional do respectivo plano de estudos ministrado no Instituto.
Sao "solicitados a enviarem pareceres, as seguintes Universidades: Michigan
State University; University College Dublin; University Minnesota; Fachochschude
Munchen e a Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo, (Negreiros, 1999,
p. 22)". Em 1995, por reconhecimento do Ministerio da Educa<;ao, o ISSSL atribui o grau de mestre em Servi<;o Social. Em 1997 iniciou o primeiro curso de
doutoramento em Servi<;o Social em colabora<;ao corn a PUC-SP. Em 2000, o
ISSSL promoveu e integrou a Rede Nacional de Escolas de Servi<;o Social. Em
2004 cria o programa de doutoramento em Servi<;o Social em associa<;ao corn o
Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e de Empresa (ISCTE).

0

Servi~o

Social Portugues no quadro da

forma~io

Superior

Ate 2000 o ensino de Servi<;o Social em Portugal foi ministrado apenas em
tres institutos no pais e em tres cidades: Lisboa, Coimbra e Porto. Hoje tern 19
cursos de Servi<;o Social em funcionamento tanto no ensino privado como no
ensino publico. A gradua<;ao de 1935 a 1962 apenas atribuia diploma de Ensino
Superior a Assistentes Sociais sem equivalencia de grau academico. De 1962 a
1989 passou a ser reconhecido o diploma profissional corn equipara<;ao a licenciado. Em 1989 foi reconhecido o grau de licenciatura ao curso de Servi<;o Social
e em 1995 foi reconhecido o grau de mestre em Servi<;o Social. Em 2002, foi
iniciado o doutoramento em Ciencias do Servi<;o Social na Universidade do
Porto em coopera<;ao corn o Instituto Superior de Servi<;o Social do Porto. Neste
mesmo ano iniciou-se o curso de mestrado e doutoramento em Servi<;o Social
na Universidade Cat6lica Portuguesa e em 2004 iniciou-se o programa de
doutoramento em Servi<;o Social no Instituto Superior de Servi<;o Social de Lisboa em associa<;ao corn o Instituto Superior Ciencias do Trabalho e da Empresa.
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0 plana de formac;:ao em Servic;:o Social no periodo antes Bolonha, procurava desenvolver as capaciddades sociais, individuais e colectivas nos estudantes, e futuras (os) Assistentes Sociais, estruturando-se em tres niveis conforme
refere, Negreiros (1999, p. 17):
-

" a nivel cognitivo, promovendo a informac;:iio, fomentando a compreensiio do funcionamento da estrutura social e das formas de utilizac;:iio
dos seus recursos;
a nivel relacional, facilitando o desenvolvimento das relac;:6es interpessoais e grupais, capacitando para o assumir de novas papeis e estimulando formas de comunicac;:ao e expressiio;
a nivel organizativo, promovendo a interacc;:iio entre cidadiios, organizac;:6es e estruturas societais, accionando ou criando novas recursos sodais, e desenvolvendo a participac;:ao e capacidade organizativa dos
individuos e grupos."

Actualmente o plana de formac;:iio em Servic;:o Social organizado segundo
as orientac;:6es do processo Bolonha para o Ensino Superior, desenvolve no aluno as seguintes competencias de aprendizagem organizadas em dais niveis1 :
Nivel dos conhecimentos em Servic;:o Social e Ciencias Sociais e Humanas;
Nivel das competencias de aplicac;:ao I intervenc;:iio em Servic;:o Social.
Corn base nas directivas de Bolonha o plana de formac;:iio em Servic;:o
Social a partir do ano lectivo 2005 I 2006 esta estruturado disciplinarmente de
forma a garantir urn perfil profissional baseado nos seguintes principios:
• Preparac;:iio de Recursos Humanos para o Mercado de Trabalho (Projecto TUNING ex.);
• Preparac;:iio de pessoas para a vida - cidadania activa e participac;:iio na
sociedade democratica;
• Desenvolvimento Humano e Pessoal;
• Desenvolvimento e reforc;:o do conhecimento inicial da formac;:ao em
Servic;:o Social.
Este plana de formac;:iio procura desenvolver no aluno (futuro profissional) o conhecimento e a compreensiio do campo de estudo em Servic;:o Social
quer a nivel te6rico, quer a nivel pratico (conhecimento da actividade do seu
campo de estudo). Dar-lhe os instrumentos, de forma a aplicar os conhecimentos

1
relat6rio do pedido de registo de adequao;ao do ciclo d e estudos de licenciatura em
servi<;o social do instituto superior de servi<;o social de lisboa no funbito processo de bolonha/ 2005.
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e compreensao, a urn nivel profissional e que demonstrem as suas competencias atraves da resolw;ao de problemas dentro do seu campo de estudo.
Procura ainda que tenham a capacidade para recolher e interpretar informa<;:ao relevante e efectuar analises capazes de serem usadas na resolu<;:ao de
problemas sociais, cientificos ou eticos.
0 plana de forma<;:ao actual desenvolve as seguintes competencias no
estudante2 :
• prepara<;:ao para 0 desempenho profissional, no ambito da interven<;:ao
directa corn individuos, familias, grupos, popula<;:6es e organiza<;:6es,
bem coma no dominio da concep<;:ao e avalia<;:ao das ac<;:6es, projectos e
servi<;:os;
• prepara<;:ao para a interven<;:ao em situa<;:6es sociais que pela sua complexidade transcendem as interven<;:6es quotidianas e requerem capacidade de inova<;:ao e criatividade nos dominios conceptuais e operativos;
• fomente uma postura e competencia investigativa que contribua para o
desenvolvimento da capacidade critica e a inteligibilidade da ac<;:ao;
• desenvolva competencias de comunica<;:ao nos diferentes contextos da
ac<;:ao profissional e corn diferentes adores profissionais e publicos;
• estimule e instrumente a aprendizagem ao longo da vida em processos
de autoforma<;:ao e / ou heteroforma<;:ao.

Marcos significativos da

Produ~o

do Conhedmento em

Servi~o

Social

Marcos significativos da produ<;:ao do conhecimento em servi<;:o social em
Portugal. 1987 e urn marco significativo: o convenio cientifico corn a Pontifida
Universidade Cat6lica de Sao Paulo Brasil (PUC-SP) que promove a forma<;:ao
p6s-graduada e o desenvolvimento desta area de forma<;:ao. Na forma<;:ao p6s-graduada realizou-se em 1987 o primeiro curso de mestrado em Servi<;:o Social
e, em 1989, outro curso que produziu 14 mestres em Servi<;:o Social. Estes mestres qualificaram o corpo docente em Servi<;:o Social e contribuiram para o
aprofundamento do objeto-cientifico do Servi<;:o Social, o que contribuiu decisivamente para o reconhecimento desta forma<;:ao no sistema universitario. Este
reconhecimento vem pela atribui<;:ao pelo Ministerio da Educa<;:ao do grau de
licenciatura, que conduziu ao perfil de forma<;:ao mais desenvolvido e avan<;:ado, nos niveis da interven<;:ao a ac<;:ao, da administra<;:ao de gestao e da
investiga<;:ao.

2

servi~o

relat6rio do pedido de registo de adequa~ao do ciclo de estudos de licenciatura em
social do instituto superior de servi~o social de lisboa no ambito processo de bolo-

nha/ 2005.
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0 marco significativo na prodw;iio do conhecimento observa-se na emergencia do Servic;o Social como area cientifica em Portugal no quadro das Ciencias Sociais e Humanas. Deste primeiro marco de produc;iio do conhecimento
temos: as teses de mestrado sobre temas de pratica profissional, tais como: a
crianc;a, os municipios, as politicas sociais, o servic;o social, a democracia e o
aumento da publicac;iio do mimero de artigos de servic;o social em revistas
tE~cnicas e cientificas; Uma maior participac;iio do servic;o social na esfera publica nomeadamente nos dorninios da concepc;iio de politicas sociais, na gestiio
de programas e projetos sociais; ganhos na qualificac;iio dos profissionais e no
piano curricular da licenciatura em servic;o social, nos domfnios da teoria, dos
modelos de acc;iio e tecnicas da avaliac;iio; da investigac;iio em Servic;o Social e
da produc;iio de redes internacionais de pesquisa em Servic;o Social no caso
concreto, a rede Portugal /Brasil.
Urn outro marco importante (1995), corn o reconhecimento do primeiro
curso de mestrado em Servic;o Social, no Instituto Superior de Servic;o Social de
Lisboa e em Portugal corn impactos no desenvolvimento de uma relac;iio de
parceria a nfvel nacional corn universidades portuguesas, publicas e privadas,
e a nfvel internacional corn a PUC-SP - Brasil e tambem corn a Universidade
do Arizona - EUA. Maior reconhecimento nas diferentes areas das Ciencias
Sociais e Humanas do objeto do Servic;o Social no novo marco cultural nos
domfnios da investigac;iio e da pesquisa compreendendo a propria formac;iio.
0 grau de mestre, produz desafios para o servic;o social portugues, nomeadamente ao nfvel do desenvolvimento da investigac;iio em servic;o social que se
baseia em unidades de suporte a propria formac;iio curricular dos profissionais.
De momento emerge a constituic;iio de Centros de Investigac;iio em Servic;o Social, dos quais podemos referir:
0 Centro Portugues de Investigac;iio em Historia e Trabalho Social que
tern por areas de estudo, os problemas sociais e as politicas sociais e de
intervenc;iio social e estudo sobre a historia do servic;o social;
0 Centro de Investigac;iio em Maturac;iio Individual e Dinamica Comunitaria que integra tambem a cultura da comunidade contemporanea, a
epidemiologia do processo de maturac;iio, a psicologia da maturac;iio e
o servic;o social e intervenc;iio comunitaria;
0 Centro de Investigac;iio em Ciencias do Servic;o Social que tern as
areas de estudo e investigac;iio nos domfnios das politicas sociais, do
Servic;o Social e das crianc;as;
- Mais recentemente foi criado o Centro de Investigac;iio Lusada em Servic;o Social e Intervenc;iio Social no Instituto Superior de Servic;o Social
de Lisboa corn tres linhas de pesquisa:
• Sociedade do conhecimento, mutac;oes do social e servic;o social;
• Desenvolvimento, avaliac;iio, metodologias e estrategias de intervenc;iio e servic;o social;
• Polfticas publicas, bem-estar social e organizac;oes sociais.
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0 marco significativo deste momento da prodw;:ao do conhecimento e a
emergencia dos primeiros centros de investigac;;ao em servic;;o social corn a sistematizac;;ao do conhecimento em servic;;o social de forma estruturada. A produc;;ao cientifica destes centros e o aumento de publicac;;oes. Novos produtos
formativos nos dominios da pos-graduac;;ao, os cursos de estudos avanc;;ados
em areas tematicas do servic;;o social sobre a familia, sobre o pensamento critico
em servic;;o social. Os cursos de pos-graduac;;ao sem atribuic;;ao de grau (cursos
breves), e que no instituto funcionam nas areas: Administrac;;ao Social, Saude
e Intervenc;;ao Social, Gerontologia Social, Intervenc;;ao Social nas Crianc;;as e
Jovens em Risco, Toxicodependencia e Intervenc;;ao Social, Economia Social,
Desenvolvimento Locale Marketing Social e Reinserc;;ao Social.
Temos urn novo marco na produc;;ao do conhecimento do Servic;;o Social
portugues - 1997 - o primeiro programa de doutoramento em Servic;;o Social
em convenio tambem corn a PUC-SP e que promoveu a qualificac;;ao em servic;;o
social corn a formac;;ao de 7 doutores. Esta formac;;ao tern impacto a nivel da
formac;;ao e no reconhecimento do servic;;o social como area cientifica pela tutela
e pelo Ministerio da Ciencia, Inovac;;ao e Ensino Superior. Criou a possibilidade
de participac;;ao de doutores em Servic;;o Social nas comissoes de decisao e avaliac;;ao de cursos de Servic;;o Social; impacto ao nivel de formac;;ao nomeadamente:
aprofundamento dos programas de teoria e metodologia do servic;;o social;
maior exigencia na articulac;;ao interdisciplinar nas areas que constituem o curricula de formac;;ao inicial em servic;;o social; enriquecimento dos conteudos do
servic;;o social em materia de rigor e objeto do servic;;o social. 0 reconhecimento
do servic;;o social como area cientifica, consolidou-se corn a abertura do curso
de servic;;o social na universidade publica, em 2000.
A aprovac;;ao de projetos cientificos nos dominios do Servic;;o Social; atribuic;;ao de bolsas a mestrandos, doutorandos, pos-doutorandos e investigadores
em Servic;;o Social pela Fundac;;ao para a Ciencia e Tecnologia, (organismo publico de financiamento ao ensino de pesquisa e investigac;;ao ). Reforc;;o da identidade do Servic;;o Social como area de conhecimento no dominio das ciencias
sociais humanas; a integrac;;ao de urn doutor em servic;;o social nas Comissoes
de Avaliac;;ao do Ensino Superior do sistema universitario portugues; entao o
marco significativo e a qualificac;;ao universitaria que garantiu maior autonomia, participac;;ao e decisao do servic;;o social no sistema universitario corn
influencias positivas e directas nos profissionais e tambem nas entidades empreendedoras e nas entidades promotoras de politicas sociais.
Na produc;;ao cientifica temos as teses dos doutorados em Servic;;o Social,
nomeadamente de alguns professores do Instituto Superior de Servic;;o Social:
"Servtf:o Social: uma profisstio em movimento" de Maria Augusta Negreiros,
"0 Corpo, Sexua!tdade e Vio!encia Sexual na Modernidade' de Marlene Rodrigues,
"0 Servtf:o Social e Mutaroes do Agir na Modermdade' de Marilia Andrade,
"A Sociedade em Rede e Meio Local' de Maria do Rosario Serafim, "A Face Lunar
dos Direitos Sociais'' de Francisco Branco, "Servtf:o Social e construrtio do conhe-
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cimento: contextos, kfgicas e significados no Servt{o Social portugues// de Maria
Emilia Ferreira e as publica<;oes "Estudos do Servi<;o Social: Portugal I Brasil".
Em 2004 temos outra referenda importante: o primeiro programa de
doutoramento em servi<;o social promovido pelo ISSSL em associa<;ao corn o
Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e de Empresa da Universidade
Classica de Lisboa. Este visa a forma<;ao avan<;ada em Servi<;o Social e promover pesquisas avan<;adas corn desenvolvimento na ac<;ao profissionat corn dimensao cientifica e corn o objectivo de incentivar a publica<;ao da produ<;ao
cientifica em servi<;o social.

A Europa e sua influencia no

Servi~o

Social Portugues

Outro marco significativo e a integra<;ao de Portugal na Uniao Europeia e
os programas comunitarios do ensino superior, Socrates e Leonardo da Vinci.
0 programa Socrates I Erasmus integra a mobilidade de alunos e professores
no espa<;o da Europa e a promo<;ao dos mestrados na area do trabalho social
ou na area social corn varias universidades da Europa. A mobilidade, ao nivel
dos alunos e docentes, perrnite 0 intercambio cientifico entre varias universidades, e o marco significativo e a troca de experiencias acadernicas, cientificas e
profissionais, a promo<;ao de redes de pesquisa e estudo, o alargamento do
ambito de pesquisa em servi<;o social. Uma outra e tambem a rede tecnologica, a
intemet, o campus virtual e o Centra Europeu de Recursos Para Pesquisa em
Trabalho Social onde podemos encontrar uma base de dados que regista as
teses de doutoramento em Servi<;o Social na Europa.

Desafios Atuais
A reforma do sistema de ensino universitario em Portugal no quadro das
orienta<;oes da declara<;ao de Bolonha foi aprovada em Junho de 1998 e procura criar urn espa<;o europeu de ensino superior coeso, harmonica, competitivo e atractivo, corn a finalidade de promover uma maior mobilidade de estudantes e professores, garantir a livre circula<;ao do cidadao no espa<;o europeu,
refor<;ar a competitividade intemacional do ensino superior e a globaliza<;ao do
sistema de ensino e forma<;ao.
A estrategia de Lisboa definida no ambito da presidencia da Uniao
Europeia em Mar<;o de 2000 refor<;a a ideia do espa<;o europeu no campo do
ensino e investiga<;ao. 0 Conselho Europeu determinou que para uma econornia sustentavel era necessaria haver conhecimento sustentado e inclusao social. Ha dais aspectos essenciais para uma economia baseada no conhecimento
a inclusao social: o investimento nas pessoas e o combate a exclusao social, a
integra<;ao plena do cidadao na sociedade do conhecimento; o papel da ciencia,
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da fonna~ao e da cultura ao servi~o da economia e da inclusao social; espa~os
europeus de ensino superior e de investiga~ao, a Conferencia Ministerial de
Berlim em 2003; o compromisso e a for~a da investiga~ao, da fonna~ao de investigadores, da promo~ao da interdisciplinariedade; do papel e relevancia da investiga~ao para a evolu~ao Tecnol6gica, Social e Cultural e necessidades da sociedade. 0 marco mais significativo e o papel do ensino superior na constru~ao da
nova sociedade baseada no conhecimento, na relevancia da investiga~ao para o
desenvolvimento tecnol6gico, social e cultural o esfor~o dos pilares essenciais
para qualquer sociedade, cidadania, cultura, ciencia e inova~ao.
Neste quadro de reflexao e pertinente analisar os impactos da forma~ao
na prepara~ao dos Assistentes Sociais procurando evidenciar os principais aspectos fortes e as lacunas.

Enquadramento Geral da

Prepara~o

dos Ttknicos

E importante relembrar o modelo de Ensino Universitario Portugues
- baseado ate aos anos 80 (praticamente ), no objectivo de colocar a produ~ao
do conhecimento ao servi~o do projecto inovador e progressista e da qualifica~ao de quadros para responder as necessidades do Mercado. Modelo centralizado na Universidade Publica e fechado no acesso a maioria da popula~ao
juvenil portuguesa.
Nos anos 80, surgue o Ensino Universitario Privado, designado Ensino
Superior Privado ou Ensino Superior Particular e Cooperativo que aumentou
as taxas de profissionais qualificados para a diversidade das necessidades do
Mercado e contribuiu para a promo~ao de programas formativos diversificados, introduzindo inova~ao nos conteudos cientificos, desafios a investiga~ao e
altera~oes nos metodos pedagogicos de ensino I aprendizagem.
Este processo que teve contribui~6es positivas e negativas, tendo presente
a qualidade do ensino ministrado em alguns estabelecimentos de ensino. E uma
consequencia da reduzida taxa de pessoal qualificado no Pais para o Ensino
Universitario, a baixa taxa do or~amento do Estado para a investiga~ao e o
modelo existente no quadro da Regula~ao Estado e Sociedade Civil.
Mais recentemente (corn a Lei de Autonomia Universitaria), o Modelo
confronta-se corn uma concep~ao democratica de Universidade e de Ensino.
Modelo que expressa correla~6es de for~as politicas, no ambito das rela~6es
entre o Estado e a Sociedade, no quadro de politicas econ6micas instaladas,
neo-liberais.
Na actualidade, estamos no centro do debate de urn novo modelo de Universidade, fundado nas orienta~6es de Bolonha que visa criar urn Espa~o Europeu de Ensino Superior, promotor de uma maior igualdade na livre circula~ao
de pessoas. Modelo que vai exigir uma nova reconfigura~ao do projecto politico-pedag6gico de Ensino Superior em Portugal.
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Modelo que pressup6e uma nova implica<;:ao do profissional, uma nova
postura e urn novo envolvimento na constru<;:ao do seu processo de forma<;:ao
profissional que envolve forma<;:ao graduada (inicial) e pos-graduada, enquanto
fundamento essencial para o desenvolvimento de competencias a longo prazo,
mediante uma articula<;:ao entre as dimens6es de Forma<;:ao, Exercicio Profissional e lnvestiga<;:ao.
Aspectos Fortes
Alguns aspectos fortes que identifico no quadro actual da prepara<;:ao e
desenvolvimento dos h~cnicos, ou seja:
• A diversidade da forma<;:ao oferecida pelos diferentes Estabelecimentos de Ensino Superior Portugueses, nas diferentes areas de forma<;:ao
(ciencias exactas, sociais e humanas, ... );
• 0 aprofundamento de especialidades especificas par area de forma<;:ao,
contribuindo de forma clara para o avan<;:o do conhecimento, consequentemente, a melhor compreensao e diagnostico das necessidades sodais e para a clarifica<;:ao e maior identidade dos perfis profissionais;
• A introdu<;:ao de uma dimensao pratica nos curriculuns acadernicos I
universitarios a partir de modelos de ensino laboratoriais, oficinais e
corn a introdu<;:ao do Estagio Pre-Profissional;
• A transversalidade dos conteudos formativos inter-areas, corn forte incidencia na forma<;:ao pos-graduada, na mobilidade do ensino I aprendizagem no Espa<;:o Europeu, muito refor<;:ado pelos Projectos Comunitarios e pelos Programas: Socrates I Erasmus e Leonardo da Vinci;
• Inova<;:ao do metodo pedagogico de ensino I aprendizagem, baseado em
principios de participa<;:ao e cidadania do proprio estudante ou formando;
• A evolu<;:ao do sistema de forma<;:ao superior muito orientado, inicialmente, para urn perfil profissional mais especializado em determinada
area; para urn sistema de forma<;:ao mais designado de Banda Larga, ou
seja, mais generalista que, pressup6e o aprofundamento de competencias especificas no ambito da forma<;:ao pos-graduada, de acordo corn
as necessidades dos profissionais em exercicio;
• Evolu<;:ao que foi progredindo da sua dimensao de concep<;:ao (compreensao das necessidades) dos problemas, a dimensao de interven<;:ao nos
problemas e nas quest6es socio-economico-politica, a dimensao da
Analise, Interpreta<;:ao e Avalia<;:ao da Realidade Social e das Praticas
em exercicio ate a dimensao da Investiga<;:ao enquanto elemento essencial para a qualifica<;:ao do ensino I aprendizagem, das competencias
profissionais, das politicas publicas e da valoriza<;:ao da cidadania individual e colectiva a partir de urn melhor conhecimento do sociedade
em que vivemos;
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• 0 aprofundamento te6rico dos instrumentos h~cnicos de trabalho de
suporte a actividade profissional e leitura da realidade social;
• E tambem importante congratularmo-nos corn o desafio que esta prestes a iniciar corn o processo de Bolonha no que respeita a constru<;ao de
urn curriculum aberto, garantindo urn perfil minima do profissional.
Modelo que vai exigir ao profissional que assuma de corpo inteiro a
sua dimensao tecnica, impondo-lhe o exerdcio da sua auto-forma<;ao,
atraves do ensino I aprendizagem ou atraves da investiga<;ao.

Lacunas

Perante o expresso no ponto anterior, "Aspectos Fortes", ate parece que
nao ha ou existem lacunas e que estamos integrados num modelo eficaz e garante das compeb~ncias profissionais que visam responder as necessidades da
sociedade. De facto, e corn pena de os desiludir, nao e bem assim e temos
muitas lacunas, nomeadamente:
• 0 Modelo de Gestao e as Praticas Operativas sustentadas em paradigmas diferentes e na sua maioria nao estabelecem entre si comunica<;ao e ou rela<;ao;
Na actualidade, o contexto das polfticas publicas, em particular de
Bem-Estar Social, dirigidas a grupos desfavorecidos, obrigam-nos a
compreender as rela<;oes sociais de interac<;ao entre Estado e Sociedade.
Questao que impoe uma nova ordem social no que respeita a articula<;ao dos diferentes actores na pratica profissional.
0 actual contexto Econ6mico, Politico e Social requer das Organiza<;oes
Sociais uma modema gestao social e requer dos profissionais uma nova
postura no planeamento e execu<;ao de pollticas publicas.
- Podemos apontar alguns fundamentos estruturais e conjunturais que
ajudam a explicar esta questao:
•
•
•
•
•

Debilidade do sistema econ6mico;
Menos meios e recursos;
Interdisciplinaridade das pollticas sociais;
Maior interac<;ao entre Publico e Privado e entre Estado e Sociedade;
Corn base nos fundamentos atras referidos, e necessaria reflectir e avaliar o Modelo de Gestao das Organiza<;oes (Publicas e Privadas) e o
Modelo Tecnico I Operativo;
• Na actualidade, e raro o politico, o academico, o director de uma institui<;ao, 0 gestor de uma empresa, 0 proprio profissional nao falar de
Rede e Parceria como uma nova logical ordem para a interven<;ao profissional. 0 que e pertinente perguntar e questionar e que avan<;os fizemos
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no Modelo de Gestao das Organiza<;6es para o exerdcio de urn trabalho em RedeiParceria. Nao e compativel permanecer num Modelo de
Gestao centralizador, hienirquico quando se pretende trabalhar na
horizontalidade e na partilha de objectivos e receitas de capital.
Ha, neste contexto, a identifica<;ao da primeira lacuna:
• Deficiente articula<;ao entre ensino I politica, concep<;ao I investiga<;ao,
execu<;ao I avalia<;ao ou seja, entre o Modelo de Gestao, as Politicas Publicas e o Modelo Tecnico Operativo.
• E necessaria contrariar a ideia que a politica e gestao das Organiza<;6es
e que definem, estruturam o Modelo Tecnico Operativo dos seus profissionais, pela ideia de que o Modelo Tecnico Operativo dos profissionais e orientado pela sua forma<;ao e aprofundado pela qualifica<;ao,
investiga<;ao e exerdcio profissional.
• E tambem necessaria que o profissional aplique mais o seu conhecimento, atraves da experiencia<;ao, o avalie corn vista a uma melhor
aplica<;ao dos instrumentos tecnicos que tern ao seu dispor, evitando a
sua desvaloriza<;ao.
• A integra<;ao das novas tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao na
actividade quotidiana do profissional, constitui uma outra lacuna no
modelo de prepara<;ao e desenvolvimento dos tecnicos.
Presentemente, o profissional tern a oportunidade de desenvolver a sua
auto-forma<;ao atraves da forma<;ao a distancia corn recurso as novas tecnologias, pode estabelecer redes de interven<;ao e pesquisa, onde pode aprofundar
conhecimento e obter informa<;ao que suporte e ajude a sua interven<;ao profissional.
As novas tecnologias constituem ainda, urn suporte essencial a interven<;ao individual e colectiva do profissional, tornando-a mais qualificada, inovadora e eficaz, em algumas situa<;6es.
As novas tecnologias, sao equacionadas como uma lacuna, tendo presente
os seguintes fundamentos:
• Insuficiencia de recursos informaticos nas Organiza<;6es;
• Recente introdu<;ao nos curriculuns de forma<;ao;
• Reduzido investimento publico na qualifica<;ao dos profissionais e das
institui<;6es neste dominio.
Uma outra lacuna, e a integra<;ao da Supervisao nos curriculuns de forma<;ao dos profissionais e a sua implementa<;ao ao nivel do exerdcio profissional.
Reconhecendo a Supervisao como urn processo de forma<;ao e desenvolvimento profissional pelo qual, atraves do relacionamento Supervisor ISupervisando e da actividade profissional, adquire, exercita e desenvolve atitudes,
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habilidades e tecnicas profissionais, aprendendo a traduzir na ac<;ao pratica os
principios, conhecimentos, objectivos, metodologia e tecnicas da sua area de
forma<;ao.
A Supervisao constitui-se como urn processo permanente que pressup6e a
reflexao constante, acumulada e acrescentada, a cad a momento da vida profissional.
Questao que se relaciona corn a forma<;ao ao longo da vida e a actualiza<;ao continua dos curriculuns de forma<;ao dos profissionais. Ha a necessidade
de maior investimento das Organiza<;6es na forma<;ao continua dos profissionais e tambem urn maior investimento do profissional na sua actualiza<;ao curricular.
Uma outra lacuna, e a que se refere corn a operacionalidade do modelo
de interven<;ao profissional designado por Interdisciplinaridade.
Se, nos Aspectos Fortes referi coma importante a diversidade da forma<;ao
e o aprofundamento do conhecimento intra e inter-areas cientificas, tambem
reconhe<;o que sendo, estes os elementos essenciais para o exercicio da interdisciplinaridade nas praticas profissionais, assumem maior relevancia
enquanto modelo de interven<;ao, baseado no principio da Polivalencia, o que
nao potencia os saberes aprendidos e o modelo tecnico operativo baseado na
rede I parceria, dado na forma<;ao inicial dos profissionais.
A interdisciplinaridade imp6e uma nova cultura profissional, em que
cada urn reconhe<;a e respeite a sua forma<;ao academica, designada como
"0 Eu Intelectua!', aquilo que eu sei e que constitui o meu quadro de referenda e
que cada urn compreenda o seu papel no jogo da interdisciplinaridade, ou seja:
0 Jogo Interdisciplinar:
• Na transferencia de conceitos e raciocinio entre disciplinas;
• Convida a crer e a fazer;
• Na transferencia dos conceitos entre diferentes disciplinas e os diferentes saberes;
• Promove a Inova<;ao a partir da intersec<;ao entre disciplinas;
• Permite descobrir novos saberes e novos conhecimentos;
• Possibilita uma visao mais integral e menos parcial dos problemas;
• Perrnite nao se ficar prisioneiro de urn metodo ou de uma metodologia.

Conclusoes
Torna-se necessaria questionar a produ<;ao do conhecimento sobre:
- A acessibilidade do "conhecimento" produzido, a todos, a uma elite,
ou a grupos especificos?;
- Rela<;ao do "conhecimento" corn o poder, Influencia ou Condicionante?;
Rela<;ao do "conhecimento" corn as Polfticas Sociais, Aplica<;ao ou Avalia<;ao?.
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.E tambem necessaria:
-

Questionar e avaliar 0 papel dos profissionais no ambito:
da aplica<;iio do conhecimento;
da promo<;iio do conhecimento;
da inova<;iio do conhecimento.

Neste ambito torna-se necessaria rever as praticas sociais no quadro:
-

Das novas tecnologias;
Da sociedade da informa<;iio;
Da globaliza<;iio;
Das redes e do partenariado.

A Investiga<;iio em Servi<;o Social deve ser reconhecida coma elemento essencial a produ<;iio do conhecimento numa Sociedade orientada por quadros
te6ricos de cidadania social e participativa, o que constitui por si uma exigencia a comunidade do conhecimento e da ac<;iio.
As altera<;6es societarias e as mudan<;as sociais, econ6micas, tecnol6gicas,
politicas emergentes, redefinem o campo das necessidades sociais, desafiando
consequentemente a diversidade das profiss6es a dar resposta a essas necessidades. Desafiam ainda as profiss6es na apreensiio das exigencias do processo
formativo, reconfigurando as praticas profissionais.
Conforme refere Iamamoto (1997, p. 31-32) "exija-se um projissional qualifi-

cado, que nforce, amplie a sua competencia crftica: ntio so executivo, mas que pensa,
analisa, pesquisa e decifra a realtdade. Alimentado por uma atitude investigativa, o
exerdcio projissional quottdiano tem ampliado as possibtlidades de criar alternativas de
trabalho na sociedade. 0 novo peifil que se procura construir r! de um projissional
tdentificado com a antilise dos processos sociais, tanto numa dimenstio macro, micro e
quottdiand'.
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