ALGUNS APONTAMENTOS PARA A COMPREENSAO
DO ENSINO MINISTRADO NO INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVI~O SOCIAL DE COIMBRA
A formaf;ao no Instituto Superior de Servif;o Social de Coimbra de. 1937
A 1974
Em 1937 e criada em Coimbra a Escola Normal Social, por iniciativa das
Irmas Franciscanas Missiomirias de Maria, com o apoio do Professor Bissaya
Barreto, Presidente da Junta da Provincia da Beira Litoral, por analogia com a
«Ecole Normale Sociale>>, escola de influencia cat61ica, criada em 1911 em Paris.
E num periodo de instala<;ao de servi<;os e equipamento sociais e em confronto
com a necessidade de forma<;ao de Tecnicos no ambito medico-social que permitisse uma resposta as carencias verificadas no sector matemo-infantil, que se situa as
razoes da Escola Normal Social em Coimbra.
0 Dec. Lei n. 0 30 135 de 14 de Dezembro de 1939, vern ratificar as <<escolas
de forma<;ao social>> existentes a nivel do pais, bern como os programas.
S6 em 1940 e atribuido o Alvara n. 0 312 a entao Junta da Provincia da Beira
Litoral, passando esta Escola a designar-se por Instituto de Servi<;o Social. Neste
estabelecimento de ensino, constatamos a existencia de 3 niveis de forma<;ao a
que correspondiam diplomas diferentes, designadamente de Enfermeira Puericultora Visitadora de Infiincia, Assistente Escolar e Assistente Social (polivalente). Era
exigido entao urn exame de admissao para o reconhecimento das possibilidades de
adapta<;iio ao Servi<;o Social e uma voca<;iio, exigindo-se como condi<;iio previa a
forma<;iio liceal (5. 0 ano).
Tal quadro vai-se manter ate ao ano de 1955, altura em que o plano de
forma<;iio deste estabelecimento e alterado pelo Dec. Lei n. 0 40 678 de 10 de Junho
de 1956.
Foi de 477 o numero de Tecnicos formados durante este periodo. A estrutura
curricular deste periodo (1937/1956) denota uma preponderfmcia das areas da
Medicina, Direito e Religiiio sendo acompanhada de estagios em servi<;os publicos
e particulares onde iriam desempenhar futuramente as suas actividades profissionais << ... Junto de fabricas, Institui<;oes de Assistencia e de Educa<;iio Colectiva e
obras similares <<(cf. Dec. Lei n. 0 30 135 de 14 de Dezembro de 1939).
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Em 1956 foi alterado o plano de forma<;ao do Instituto de Servi<;o Social de
Coimbra pelo Dec. Lei n.0 40 678 de 10 de Julho de 1956 onde se pode ler
" ... exigencias da evolu<;iio social portuguesa, que semelhantemente a outros
paises' reel am a de cada vez maior incremento as actividades de grupo, educativas
e culturais, aos movimentos de organiza<;ao das comunidades e aos estudos de
canicter sociologico em que essas actividades e movimentos for<;osarnente tern de
basear-se >>.
0 curso passani a ter a dura<;iio de 4 anos . 0 4. 0 ano, introduzido em 1956
pelo Dec. Lei n. 0 40 678, e urn ano destinado exclusivarnente ao estagio, que
consistia na elabora<;iio de urn trabalho sociologico-elabora<;ao de uma monografia
social a realizar em centros Sociais e meios rurais.
Assistimos a uma tendencia na decada de 50/60 de tecnifica<;ao da Assistencia. Em 1962, por Despacho do Ministro da Educa<;iio, o Instituto passa a
designar-se por Instituto Superior de Servi<;o Social. Aos Assistentes Sociais era
conferido urn diploma em Servi<;o Social reconhecido oficialmente como superior, em bora sem grau academico. Estes profissionais vern alargado o seu campo
profissional passando a exercer a sua actividade pelos Sectores da Assistencia,
Previdencia, Saude, Habita<;iio, Educa<;iio e Trabalho. Em 1963 assiste-se a uma
noVa altera<;ao do plano curricular a qual se vai manter ate 1972.
No entanto verificamos que a partir de 1972 a componente Ciencias Sociais e
Tecnicas que lhe sao especificas , ao «Crescerem» nos diferentes pianos curriculares
(em particular nos curriculos de Introdu<;ao as Ciencias Sociais e Sociologia),
traduzem urn reorientar da forma<;iio que visa agora formar Profissionais mais aptos
a compreensiio dos processos sociais, bern como das organiza<;oes onde exercem a
sua actividade profissional, verificando-se uma ruptura cada vez maior com o
passado.
Em conclusiio, a adequa<;iio curricular da escola a 16gica estrutural e ao
projecto dos grupos dominantes ou pretendendo tal dominio, foi sempre a
constante. Este processo, como e 6bvio, nao e exclusivo desta escola ou destas
escolas ja que elas sao uma parcela do sistema educacional , sujeito tarnbem ele a
altera<;oes resultantes das mudan<;as estruturais a nivel nacional e intemacional cuja
analise niio cabe no ambito deste artigo.
Vejamos a evolu<;iio dos curriculos escolares das disciplinas de Servi<;o Social
e dos estagios ate ao 25 de Abril de 1974.
Assim, no que respeita a disciplina de Servi<;o Social:
De 1942/47 -

Eram ministradas duas disciplinas aut6nomas:
Especializa<;iio da Assistencia
- Servi<;o Social
Distribui<;ao das disciplinas por anos
1 . 0 ano - Servi<;o Social
2. 0 ano - Servi<;o Social e Especializa<;iio da Assistencia.
3. 0 ano - Servi<;o Social e Especializa<;ao da Assistencia.
Verifica-se urn maior peso em termos de horas lectivas da disciplina Especializa<;ao da Assistencia (entre 10 e 21 aulas, enquanto
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a disciplina de S.S. tinha uma carga Iectiva menor (entre 9 a
12 aulas) o que marca a perspectiva assistencialista do curso .
No que respeita ao conteudo poder-se-a referir o grande desenvolvimento da questao da Medicina Social e das lnstituh;oes a ela
vinculadas: dispensarios, protecr;iio materno-infantil, reservando-se para a disciplina de Servic;o Social - a Hist6ria do S .S. e o
metodo de Servic;o Social, entao utilizado - o inquerito, diagnostico, tratamento. Ha ainda que referir o suporte teorico fomecido por uma outra disciplina denominada Organizac;ao, Historia e
Iegislac;ao da Assistencia onde se desenvolvia a Historia da
protecc;ao social e toda a legislac;ao da assistencia.
De 194 7 I 48 -

A no de transicc;ao, em que deixa de haver a disciplina de
Especializac;ao da Assistencia como disciplina autonoma e passa a
ser integrada numa outra designada - Servic;o Social/ Acc;ao
Social.
No entanto a carga horaria destinada aquela e de 50% em relac;ao
ao S.S. (total 38H.). Deve ainda referir-se o desenvolvido estudo
da Enciclica «Quadragesimo Anno••, o que denota a influencia da
doutrina social da Igreja no S.S.

De 1948/49 -

Ano em que a disciplina de S.S. integra definitivamente os
conteudos no que se refere ao armamento social existente e
comec;a a abordar as areas ou os campos de actuac;ao profissional
- S.S. Escolar e Hospitalar- e a analise dos problemas sociais
como: prostituir;iio, alojamento e trabalho da mulherfora do far.
Regista-se no entanto uma diminuic;ao do n. 0 de aulas
leccionadas.

De 1949/53

Integrac;ao de outros campos de actividade profissional - S.S.
psiquiatrico , S.S. materno-infantil, S.S. familiar, S.S. do trabalho, S.S. rural e S.S. medico-social. Aparecimento no ano lectivo
52/53 de novos metodos de S.S. - Inqueritos, monografias e
estatisticas. Assiste-se ao reforc;o da tecnificar;iio da assistencia.

De 1954/56 -

Primeira abordagem da relac;ao sociologia e S.S., a nivel dos
contributes mutuos fomecidos. Aparecimento do S.S. de grupo
em 1955.

De 1956/60 -

Introduc;ao da importancia da Psicologia para a compreensao dos
comportamentos humanos. Comec;a a esboc;ar-se tambem, o reforc;o individualista , centrado a volta da «pessoa» e a sua importancia
para a pratica do S.S ..
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De 1960/61 -

Introdu<;ao dos metodos Caso , Grupo e Comunidade no ensino
S. S. . Come<;a a utilizar-se a tecnica da entre vista e principios de
relacionamento .
A distribui<;ao e peso das disciplinas aut6nomas de S.S. de Caso,
Grupo e comunidade, era a seguinte:
1. 0 ano - Introdu<;ao ao S. S. (Hist6ria)
S.S. Caso (1962/63)
2. 0 ano - S.S. Caso
S.S. Grupo
3. 0 ano - S.S. Grupo
S.S . Comunidde
Defini9ao e 1. a abordagem de novas areas ou campos de actua<;ao
do S.S .; piscat6rio, prisional, centros sociais e emigrantes (63/64)

De 1966/67

Integra<;ao dos metodos auxiliares: administra~iio e investigaqiio e
metodos COfi:Siderados habilitantes: supervisiio e ensino.
Verifica-se a partir de 1960 urn grande peso hocirio da disciplina
de S. S. em todos os cursos. Pas sa de uma media de 30 horas para
60 h. - verificando-se urn aumento que sobressai em 1966, em
que o 1. 0 ano tern a carga horaria de 146 h.
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ENQUADRAMENTO LEG AL DOS ESTAC,OS
QUADRO I

,----,,------------------------------------.----------------------------------·
A
N
0

Decreto-Lei n." 40 678

Decreto-Lei n." 30 ISS

10· Jui./19S6

14 Dez./1939

s

~·-~·-+---·--------------------------------+-------------------------------~

Estagios:
Ci rurg ia (adultosl

A
N

Mcdici na

0

Puericultura (numa creche)

Pediatria

Aulas proiticas : daclilografia. eco nom ia domCstica.
cozinha. costura. tmbalhos manuais.
Estagios: servi<;os-cimrgia. Medicina. Pcdiatria. Cen tros Sociais
Visitas de Estudo
Trabalhos de alunos - relat()rios de estigios e visitas
- exercicios sobre temas sociais.

t-- -

Estagios: Maternidade e consullas prc-natais.

•

Scrvi~·os

de puericultura e de protec<;iio it infftncia.

• lnSiitutos e DispenS<irios de protilaxia e higiene Social.

• lnstitui<;Oes especializadas em cns inamento famili ar e
A
N

0

domcSi ico.
• Vi sitas de canicter social.
• Esbo~os de inqueritos.

Aulas pnlticas <Ens. 0 pnitico) .

Estagios: lnstirutos e dispens;irios de protilaxia e higiene
social
• Servi~os protec.;ao mat-infaltil
• Servi~os de psiquiatria inf. e adultos.
• Servi<;os de mcnores dclinquentes
Visitas: a institui~Oes educativas e de ca r~icter social.
Trabalhos de alunos - relatorios
- cstudos e problemas sociais

t-- -

1

0

A
N

0

Est(igios : Servi~·os sociais de protec~ao a matemidade
e infimcia (normal e delinquente)
• Servi~os Sociais especiali zados tHosp .. Disp .. Hig ..
Social: Sanat. · f:ibricas: organiza.;iics corpomtivas).
• Centros Sociais
• ln st itui96es espcciali zadas ern ens. 0 familiar e
dom est ico.
• Yisitas sociais e inquCrito.

Aulas praticas: (Ens." pniticol
Est:igios:
• meios de trabalho
centros sociais
Visitas a instituic;Oes de canicter social .
Trabalhos de alunos- relatorios. estudos e problemas soc iais.

"-- - -

Esbo<;n de urn trabalho socioh)gico - - elaborac;ito de

A

N
0

uma monogralia social.
Estagios: Centros sociais
Servic;os nos meios rurais
Centros de estudo
Visitas I Trabalhos de alunos
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Estagios ate ao 25 de Abril 1974 -

da E.N.S. AO I.S.S.S. de Coimbra

QUADRO II

ANOS

I. ano - Visita de Estudo
2. 0 ano- Estagio de infonnamac;ao social e contacto c/ casos/observac;6es (71/72) +
3. 0 a no - Estagio de difusiio
da metologia de S. S. grupo
4. 0 ano ~ Servi<;o e instituic;oes S.S. escolar e empresa ++
0

Hospitais
Dispensarios
Servi,os de protecc;iio
inffmcia
Escolas
Fabric as
Tutorias
Instituto do
Trabalho
Sindicatos Nacionais

a

Locais/
/Campos

1962/72

1956/62

ATE 1956

Centros Sociais

Caracteristicas

- Educa,ao
Est:igios obrigat6rios
ateI .0 ano - observac;ao
2° e 3. 0 anos- S.S. Caso,
- Saude
S.S. Grupo
Depois 1946 - S.S. de acordo
4. 0 ano- estigios fora Coic/Gps. especificos
bra. (7 meses)
- S. S. psiqui:\trico
- S.S. familiar
No final dos estagios os alunos
- S.S. hospitalar
presentam urn relat6rio e urn
- S.S. escolar
estudo.
S.S. corporative

Deixa de se designar estagio
(2. 0 e 3. 0 ano) de S.S. Caso ou
ou Grupo
Estagio 4. 0 ano - regulamento
proprio.
Tonica dada
metodologia de
de S. Social (Caso, Grupo e Comuninidade) em dettrimento gps.
(S.S. hospitalar) e apoio de supervisoras.

a

()... alunos cram divididos por grupos " 0 Estri.gio decorria de Nov. aMar. (Nov.-Janeim 'c Jan.-Marc;o- 3 dias p/ semana) em Instituic;{>es
A nivc! de Scrvic;os e lnstituic;Oes, cfectivam-se est<igios de S.S. caso c comunidade.

Politica de estagios a partir de 1974
Ate ao 2 5 de Abril, grosso modo, os estagios realizam-se no 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 e
4. 0 anos, e, paralelamente, visitas de estudo a institui15oes, sendo os objectivos os
seguintes:
Enquadramento pre-profissional: conhecimento do armamento social
existente; conhecimento da polftica social sectorial; conhecimento das
carencias sociais; desapta<;oes sociais e treinamento das tecnicas e
processos de trabalho das assistentes sociais para prosseguirem os
objectivos de concretizaqao de polftica social (perspectiva correctiva ou
de promo(_;ao).

Ano lectivo 1974/75
1. 0 ANO: Nov./Dez. - estagio em qualquer sector com a finalidade de sensibilizar os alunos para o trabalho social atraves de urn contacto com a
realidade - trabalhos indiferenciados (8 dias).
OBJECTIVOS: proporcionar uma visao integrada dos conhecimentos.
proporcionar uma experiencia de trabalho em grupo.
conferir ao trabalho dos alunos a actividade produtiva.
CAMPOS: f:ibricas (o campo dominante em auto-gestao).
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2. 0 ANO: estagio em grupo (auto-organizac;iio: o plano e feito pelo grupo.
responsabilizac;iio de grupo, auto-avaliac;iio e auto-controlo).
OBJECTIVO: formar a consciencia critica e responsabilidade colectiva
avaliac;iio.
que vai ate
CAMPOS: trabalho fora das instituic;6es.

a

3. 0 ANO: trabalho de campo. Definic;iio de 3 zonas geograficas onde se inserem
todos os grupos.
OB.TECTIVO: trabalho indiferenciado e inicio dum trabalho de investigac;iio cientifico (1. a fase do trabalho social) ·
4. 0 ANO: estagio de grupo
CAMPOS: reforma agniria (dominante)
cooperativas
instituic;oes: saude
droga
S.S . Universidade
etc.

Ano iectivo 1975!76
l. 0 ANO: estagio de grupo - 8 dias cidade/8 dias campo.
OBJECTIVOS: a realidade cidade/campo, contradic;oes existentes/sensibilizac;iio dos alunos para esta problematica.
CAMPOS: fabricas
comunidades rurais e piscatorias.
2. 0 ANO: trabalho de campo em ligac;iio com os grupos do 4 .0 ano (sensibilizac;iio)
3. 0 AN 0: trabalho de grupo inserido nos sectores de Produc;iio e Politica Social.
Tentativa de trabalho interdisciplinar (grupos de professores das varias
disciplinas) .
4. 0 ANO: trabalho de grupo com vista a uma intervenc;iio social (pnitica).
OBJECTIVOS: intervenc;iio no social em ordem mudanc;a, pratica de
uma metodologia cientifica controlada pelo processo
de tomada de poder na sociedade portuguesa das classes trabalhadoras numa linha de urn projecto socialista.
CAMPOS: preferencia a lugares e situac;6es onde estrategicamente
aparec;am brechas e possibilidades de mudanc;a. PROJECTO PILOTO, na regiiio centro, em ordem transformac;iio em· zona rural.
METODOLOGIA: America Latina e o metoda Paulo Freire.
- os projectos devem ser fora das instituic;oes e
claramente na linha de mobilizac;iio e organizac;iio
das massas populares no seu processo de conquista
do poder.

a

a
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CAMPOS: Comissoes de Moradores
Servi\;OS Municipais de Habita\;ao
P. P. Transforma\;ao
Cooperativas de Ensino
Servi\;o Prisional
Junta Central de Casas do Povo
Saude: Pediatria, Covoes e Oncologia
Em pres as

Ano lectivo de 1976/1977
OBJECTIVOS: Forma9ao de interventores sociais, pela cria9ao de espirito dialetico atraves dum·a prepara9ao cientifica e universalista:
- conhecimento cientifico dos sistemas s6cio-politicos e culturais
assim como dos comportamentos humanos e problemas sociais, bern como das estruturas que !he dao origem.
cria9ao de capacidade de trabalho em grupo e de disciplina na
execw;ao de tarefas.
- cria9ao da capacidade critica e autocritica.
CAMPOS: Actua9ao com grupos sociais, estruturas e institui96es sociais
(organiza96es de base , marginais, classes sociais mais carenciadas
- nfvel econ6mico, social, cultural).
A forma9ao e feita no periodo de quatro anos em duas unidades de forma9ao no
1. 0 e 2. 0 anos e 3. 0 e 4. 0 anos.

Objectivos de

forma~ao

da l.a unidade

Sensibiliza9ao aos problemas sociais da realidade portuguesa. Introdu9iio a pnitica duma metodologia cientffica numa prespectiva dialetica a
partir das contradi96es e aproxima9ao global do concreto.
Cria9ao de uma percep9ao critica face ao processo hist6rico do
S. Social e concep96es ideol6gicas e pniticas subjacentes.
A predizagem e conhecimento adquirido atraves de uma pedagogia em
forma e colectiviza9ao em grupo, em semimirios, trabalhos em equipa,
produ96es trabalhos colectivos, critica e auto-critica em grupo.

Objectivo da formac;ao da 2. unidade
8

Aprofundamento de tecnicas de interven9ao e duma metodologia cientffica exprimentada em grupos concretos definidos como mais estrategicos da sociedade portuguesa.
Conhecimento de forma mais critica e global da politica econ6mica,
social e cultural, atraves dos diferentes tipos de interven\;OeS ainda
existentes e em locais novos.
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Pnitica em grupos de 3, especialmente. Forma<;ao e treino na capacidade de cria<;ao de modelos tanto qualitativo por meio da teoria de
gnificos e da analise de sistemas, como quantitativos por meio de urn
melhor conhecimento de estatfsticas.

Estagios
Procura-se atingir os objectivos estabelecidos para a 1. a unidade de
forma<;ao:
1. 0 ANO

a

Sensibiliza<;ao realidade da contradi<;ao na sociedade- determina<;ao do
problema social.
Exercfcios praticos de observa<;ao, de ancilise de conteudo de filmes,
revistas, jomais, etc.
Trabalhos em grupo sobre temas especificos.
Analise de situa<;oes de contraste.
Analise dos relat6rios dos anos anteriores
Prospec<;ao do local de trabalho
Trabalho indiferenciado:
- uma semana de campo
- uma semana de cidade
A valia<;ao por grupos.

2. 0 ANO
Tern a dura<;ao de tres semanas consecutivas. Visa ser uma experiencia de
sensibiliza<;ao a realidade em ordem a descoberta de problemas sociais. Trata-se
duma experiencia de conhecimento objectivo e concreto que parte da observa<;ao
e registo da realidade atraves da participa<;ao dos alunos em tarefas indiferenciadas.
Outro aspecto e conseguir-se urn trabalho de critica e auto-critica, feita pelos
grupos (com numero nao inferior a tres elementos) distribufdos pelos seguintes
sectores cujos locais serao definidos na altura da prospec<;ao da pratica: HOSPITAlS, BARRAGENS, COOPERATIVAS, MINAS E EMPRESAS DE PESCA.
Durante as tres semanas de pratica os GEPS. terao apoio nos respectivos
locais, para alem de reunioesde sfntese e G.E.P.S. onde serao acompanhados por
docentes da escola designados para tal.
3. 0 ANO
Dividiu-se a pratica em dois momentos:
0 estagio propriamente dito (pratica continua onde os alunos, em
grupo, contactam a realidade nas institui<;6es, recolhem elementos
sobre essa realidade e se integram no Servi<;o Social quando
existente).
Os GEPS (Grupos de estudo e pratica). Nova estrutura<;ao das aulas
praticas com caracter inter-disciplinar, com participa<;ao de profes-

ISM

lnterv en~iio

C..\ "1 POS

4 . 0 ANO:
OBJECTIVOS:

CAMPOS:
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sor ligado as areas de conhecimento de Economia, Direito , e
Sociologia. Alem desta finalidade principal tem-se em vista o
conhecimento inter-grupos das varias experiencias realizadas,
e ainda a valoriza<;ao do trabalho de grupo, sua dinfu:nica, disciplina e metoda.
Centro Paralesia Cerebral, Hospitais Universidade de Coimbra,
Centro de Educagao Especial - Surdos - Bencanta, Instituto
Portugues de Oncologia, Liga Portuguesa Contra o Cancro
Centro de Observagao Anexo ao Tribunal de Menores
INATEL
M.A.R .N.
permitir aos alunos urn treino na aplicagao da metodologia
cientifica Intervengao Social.
reflectir sobre a pratica partindo dos conceitos te6ricos adquiridos ao Iongo do curso:
Proporcionar uma aprendizagem em grupo que facilite uma
analise global dos problemas sociais:

a

0 estagio tent a duragao de sete meses nas seguintes Institui<;oes:
Instituigoes Hospitalares
Em pres a
Fundo Fomento de Habita<;ao
Cooperativas de Habita<;ao
Camara Municipal
Sindicato dos Trabalhadores Agricolas
Cooperativas de produ<;~o
Comissoes de moradores
Centro de Educagao Especial

A pnitica seni acompanhada de Seminarios de globalizagao de Trabalho
Social, Antropologia e Metodos e Tecnicas de Investigagao.
Em fungao das necessidades levantadas no decurso do estagio programar-se-ao outras unidades Iectivas.
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GRUPOS DE ES11_100 E PRATICA (GEPs) 1977 / 1978
Q UAD RO II

l. ' ANO

OB JECTIV OS
PEDAG6G JCOS

Sensibiliza~O

a reali dadc

social

2.' ANO

4." ANO

3." ANO

a

Sensibilizac;ao its Institui- Sensibilizac;iio rea lidade
!JOeS tradicionais de Servi- c conhecimento ohjectivo
Q Soc ial: critica ao modo das sua s prob tem:lticots
de func ionamento e ideo- para - uma possive l interlogia subjacentes
mas.

as

Um rne lhor cnnhccnncnto
da realidadc
seJa cmnududes (rurais. urhanas e
suhurhanas J se_1a institui~,·t1cs

rnes- venc;iio.

c urhanizac;iX: s. que
conhe~ i mento seja
nhjcctivn . si\temrit ico c
analiticn em ordc m a dcli-

cssc

mit<u;ao do obje~to de invesuga(il.o logo do imbito
da invest igm;iio: que o traha lho desc nvo lvido seja

titi l qucr its fXl pula~;Oe s (ou
mstitu~e.;iiesl. quer
Es-

a

~.:o l a

u l Uti! a populac;iio atravCs de um traha\ho de mourgamza~;iio e mo·
hil izac.; iio das popula<;t"les
comn urn todo. e em espc·
cia] dos grupos capaz de
cnt:am inhar urn proccsso
de mudan<;a consc iente das
situac;tlCs prohl. defi nidos:
priorit<irins pe las pessoas
(.'/ quem sc trabalha:
b) Util
Escola atraves
do contri buto que o conhecimento das diferentes realidades (geogrMi cas e/ou
p/ prob lem<iticas ) poded
ter a nfve l: da reestrutura\ao pcdag6gica da Escola;
da experiSncia adquirida a
nivel de uma interven~iio
verdadeiramente reconcei~
tuli zada. ou seja, a afinna~ao da prOpri a profissiio
(pOr prritica, at ravCs de
uma rcnexiio continua uma

t• vac; iio.

a

metodologia reflexive! de
acordo com as caracteristicas da real idade. e numa
pcrspecti va de mudant;a).

ESTRURURA
ORGAN IZAT IV A

· Ante-est<igio.
Trabalho com grupos ao
Iongo de todo o a no.
· Est3.gio de I mCs (Junho)
· P6s-est8.gio.

CAMPOS

· F<i brica
· Cooperativas
· lnsr itui.;Oes Sociais

An te-est:igio.
Trabalho com gruJX>s ao
lOngo do ano (Nov. 0 a

Mar>o) .
PrC -es t3g io (Abril c
Maio) com idas aos !ocais de est<ig io-Junho c
Julho, 1. 3 qui nzena ).
· POs-estJ.gio (2. a quinzena
de Julho)

-

l ns tiru i ~OCs

Trad icionais
· Educa~iio
· Habi t a~3.o
· SaUdc

· Pri ~e st <igio
I dia/se~mma de J;m." a

· Estat!in
Nm·\' a .lunhn

Man;o (in vest igm.;itn) .
· Estrigio -

(trahalho

Junhn c Julhn
int c n ~i\'{ 1

~..: o m

visita a um<.1 fXlssiVl' l in·
tcr vc n ~o,·;.i n
nayul• l :1
rcalidadcl .

-

ln sti iU i(lx·~

· F..duc;u;iio em /.iP

--------L--------'---~~--.J._

-

· l hl\·a~

(miu t rall i\" ltln: • •~l
· ProdU<;;"to
· Hahi t a~.,·:·to
11\lll : l ~

_____ _

-

ln siJilll ~o,' ;X'._

Cnmunid:uk ... n1r<ll'•

· l · tl f"~nn ..·olhldcr;h f. l,
ZJP ,, ahnnd<l·,~,· t'\H' f'
~,)., para t1' .1l mh" 1r:1

ha lh:! d tlrl''
..J..__ _ ________ , __ .. ~ ~ ~ -~
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Algumas considera~oes sobre a forma«;ao no Instituto Superior
de Servi~o Social de Coimbra a partir de 1974
A 1a fase da forma<;ao em Servi<;o Social ministrada no Instituto de Servi<;o
Social que se situa logo apos o 25 de Abril e que vai ate 1977/1978, inspirou-se
nos temas de T. S. da America Latina cuja realidade socio-polftica se pretendia
semelhante nalguns dos seus aspectos realidade portuguesa. Este periodo tern a
dura<;ao que lhe foi consentida pela dinfunica socio-polftica ap6s o 25 de Abril.
Com efeito
medida que novas estrategias polfticas se afirmavam, surgiam
tambem os obstaculos a este tipo de actua<;ao.
0 que tinha sido uma tentativa de mobiliza<;ao popular localizada para a
realiza<;ao das aspira<;oes das popula<;oes, e que pressupunha a participa<;ao activa
dessas mesmas popula<;oes, acabou por se mostrar pouco operatoria. Com efeito
aos primeiros entusiasmos sucederam-se os desanimos e satura<;aes das popula<;oes
que acabam por se reflectir nos proprios estagiarios. A esta fase <<militante>>
sucedeu a 2. a fase que apelidaremos urn tanto incorrectamente, e falta de melhor,
de <<Tecnocratica>>.

a

a

a

Nesta 2.a fase que compreende os anos 1978/1979 e 1979/80 ja nao se
acentuava tanto o factor interven<;ao, mas antes o factor «estudo intensivo da
comunidade,, descurando a dimensao mobiliza<;ao das popula<;oes ja que a falta de
apoio institucional fazia com que tal tarefa estivesse fora do nosso alcance.
A interven<;ao fazia-se, na medida do possivel, como urn meio de inser<;ao na
comunidade e com objectivos mais ·modestos (alfabetiza<;ao, anima<;ao, socio-cultural, ajuda em realiza<;oes culturais locais, etc.).
Assiste-se, por outro !ado, a necessidade de investir mais nas Institui<;oes. De
certo modo havia que submeter-se a logica do mercado e foi isso que se fez.
Mesmo neste caso, dentro de uma logica de eficacia, os resultados foram
desanimadores.
As proprias instituigoes foram pouco receptiveis num I .0 momento a ~eceber
alunos que, ja pela forma<;ao recebida ja pela propria situa<;ao "reformista,, que
ainda se vivia, tinha tendencia a por tudo em causa.
N estas condi<;oes a alternativa era: recuar e por-se a reboque das pr6prias
instituigoes pouco dispostas a romper com o passado ou apostar num futuro que
apontava para a nossa integra<;ao Europeia.
Optou-se por sacrificar o principia dos estagios nas institui<;oes a qualquer
prego e investir na formagao teorica, ja que se constatou que os estagios, nesta
fase, acabaram por nao atingir os objectivos para eles definidos. Dai a anulagao
dos estagios no 1. 0 , 2. 0 e 3. 0 anos. Optou-se tambem pela formula «trazer as
instituigoes a Escola atraves dos seus profissionais ja que nao seria questao de
pessoas mas das pr6prias dinamicas institucionais nao abandonando no entanto, o
principio dos estagios nas institui<;oes, Ia onde fosse possivel.
A introdugao de sectores de pratica - Habitagao, Saude, Delinquencia e
Seguranga Social - levou a uma nova reestruturagao do Servi<;o Social virada
cada vez mais para o estudo aprofundado dos problemas sociais deixando so ao
1. 0 a no o estudo da historia do Servi<;o Social. Esta situa<;ao foi a que vigorou ate
ao a no lectivo de 1984/1985.
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0 balan($0 desta ultima experiencia levou a conclusao que a sectoriza<;ao na
pr<itica trazia inconvenientes de varia ordem a saber:
I -

Compartimenta<5ao que nao permitia a realiza<;ao da interdi sciplinaridade - mal de que enfermavam todas as organiza<5oes experimentadas anteriormente A complexidade das problematicas tratadas nao se
satisfazia com a forma<5ao especializada dos 2 ou 3 apoiantes do
estagio;
A especializa($aO excessiva, por areas, com consequencias obvias na
inser<5ao no mercado do trabalho por. parte dos alunos;
A desigualdade de criterios e de exigencias por parte das equipas
responsaveis que se defrontavam com alunos com uma forma<5ao
estruturada ao Iongo de 3 anos de aprendizagem nem sempre Gonforme as visoes particulares dessas equip as
0

2
3

0

Por estas razoes mas sobretudo pelo que se expos nas alineas I e 2 levou a
uma reelabora<5ao em novos moldes deste modeloo
Assim, perante a necessidade de obviar aqueles inconvenientes e de diversificar a forma<5ao introduziu-se o modelo de seminarios a realizarno I. 0 semestre do
40° ano com a dura<5iio de 9 horas cadao

SECTOR .. poLiTICA DE SAUDE»
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

A
B
C
D

-

ESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA
SERVIC,:O SOCIAL/SAUDE
DIREITO E ECONOMIA DA SAUDE
SOCIOLOGIA DA SAUDE

SECTOR «MARGINALIDADE E DELINQUENCIA ..
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

A
B
C
D

-

DIREITO PENAL
SERVIC,:O SOCIAL/DELINQUENCIA
SOCIOLOGIA DA MARGINALIDADE/DELINQUENCIA
PSICOLOGIA/MARGINALIDADE DELINQUENCIA

SECTOR .. QUADROS DE VIDA»
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

A
B
C
D

-

SOCIOLOGIA DA EDUCAC,:AO
ECONOMIA REGIONAL
DIREITO DA ORGANIZAC,:AO DO PODER LOCAL
SERVIC,:O SOCIAL

SECTOR "FAMILIA E SEGURAN<;:A SOCIAL ..
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

A
B
C
D

-

SERVIC,:O SOCIAL
DIREITO DE FAMILIA
SOCIOLOGIA
PSICOLOGIA
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SECTOR .. TRABALHO E EMPREGO ..
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

A
B
C
D
E

-

ECONOMIA DO TRABALHO E EMPREGO
DIREITO DO TRABALHO E EMPREGO
HISTORIA
PSICOSSOCIOLOGIA DO TRABALHO
SERVI<;:O SOCIAL NA EMPRESA

0 objecto de estudo nao sera ja uma problematica social especifica de urn
sector mas urn Tema que podera abarcar varias areas e orientado par urn
coordenador de estagio que fara intervir os diversos apoios teoricos em func;ao das
necessidades sentidas pelos grupos tratando esse tema.
Nao se pretende com este metoda esgotar o estudo do tema escolhido mas
antes se pretende que seja uma etapa que tenda para o esboc;o de urn perfil de
formac;ao que melhor responda as estrategias Institucionais no ambito duma
sociedade cada vez mais integrada no espac;o socio-economico europeu.

Plano Curricular actualmente em vigor no Instituto Superior
de Servi~o Social de Coimbra

1. 0 ANO

2. 0 ANO

3. 0 ANO

4. 0 ANO

Antropologia - Anual
Historia Economica e Social Portuguesa Economia Polltica - Anual
Psicologia do Desenvolvimento - Anual
Servi~o Social I Anual
Introdu~ao as Ciencias Sociais - Anual

Anual

Psicologia Social - Semestral
S.S./Seguran~a Social Semestral
S.S./Saude - Semestral
Sociologia I - Anual
No~oes Gerais de Direito Anual
Economia Portuguesa ~ Anual
S. S. /Delinquencia - Semestral
Sociologia das Organizac;oes - Semestral
Estatistica Aplicada as Ciencias Sociais - Semesttal
S.S./Problemas Urbanos - Habita~ao - Semestral
Ciencia Politica - Semestral
Demografia - Semestral
Planeamento Economico e Social - Semestral
Sociologia II - Anual
Metodos e Tecnicas de Investiga~ao - Anual
Sector
Sector
Sector
Sector

Saude
Marginalidade/Delinquencia
Problemas Urbanos/Habitac;ao
Seguranc;a Social

(ESTAGIO FINAL)
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dos estagios do 4. o ano para o ano lectivo de 1984/1985
I

1
2
3 -

Cada tema tera urn professor responsavel integrado ou nao numa equipa de
apoio;
Cada tema devera cooter, grosso modo, numa «ficha de projecto>> o(s)
objectivo(s), o plano de desenvolvimento, a area de actua<;ao e uma referenda clara a metodologia bern como as condi~6es tecnicas de apoio:
a) A distribui<;ao dos alunos pelos professores far-se-a, embora com flexibilidade, a partir dos ~eguintes criterios,
N.0 de alunos
N. de professores

-0- - - - - - - = N. 0 de alunos por professor

b) 0 n. 0 de alunos nao podera exceder o n. 0 de 4 por grupo.
c) Os professores poderao constituir-se por equipas por temas/projecto quer
em base sectorial (seminarios) quer em base interdisciplinar.
d) 0 apoio nas diferentes areas disciplinares , para alem da area do professor
responsavel pelo grupo far-se-a de acordo com as solicita<;oes deste,
recorrendo aos professores dessas areas em regime de chamada.
0 apoio em Servi<;o Social devera ser :,r.li-:;itado sobretudo aos professores
a tempo completo que leccionam apenas uma disciplina semestral/ano.
4 - A avalia<;ao far-se-a com urn juri pelo(s) professor(es) orientador(es) mais,
pelo menos, urn professor de outro tema e ou doutra equipa. 0 juri intregara
urn minimo de tres docentes.
5 - Todos os quinze dias , (as 6 . a feiras) havera reuni6es globais onde os grupos
apresentarao o momento do seu trabalho com supervisao e orienta<;ao dos
professores responsaveis. A participa<;ao dos grupos sera precedida de
inscri<;ao previa ate a 5 . a feira anterior na secretaria. Tal metodologia
permitira, alem duma melhor gestao do tempo, que todos os alunos do
4. 0 a no tomem conhecimento das quest6es a debater e possam participar se
assim o entenderem.
Estas reunioes iniciar-se-ao as l4h.30 podendo ir ate as 19 horas.

II

1 -

2 -

U rna vez acontecida a distribui<;ao dos alunos pelos temas e professores ·
responsaveis verao realizar-se na sexta feira 11/4/86 e segunda feira 14/4/86
as 1. a(s) reunioes de trabalho com os professores responsaveis. Nestas se
procedera ao eventual ajuste de temas e ao esbo<;o de urn plano e metodologia de trabalho.
Cabera aos alunos a iniciativa das diligencias com vista a marca<;iio das
respectivas reunioes.
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3 4
5

6 -

Qualquer contacto com Instituic;:oes que exija comunicac;:ao formal devera ser
solicitada pelo professor responsavel C. Administrativa com uma antecedencia de pelo menos quatro dias uteis em relac;:ao a sua concretizac;:ao.
Ate ao dia 24/4/86 deverao estar elaborados os pianos de trabalho, por grupo
e por tema, devendo ser entregue c6pia a Comissao Adrninistrativa.
Considerando o atrazo com que se efectuou o inicio desta 2. a parte da
escolaridade do 4. 0 ano o prazo inicialmente definido para ·entrega dos
relat6rios, sera prorrogado .
Todos os aspectos ainda nao contemplados nas decis6es ja havidas serao
objecto de analise e decisao pontuais por parte da Comissao Administrativa.

a

Pel' A Comissao Adrninistrativa

Montantes de propinas actualmente em vigor:
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0

ANO
ANO
ANO
ANO

5.000$00/mes
3 .450$00/mes
3. 300$00/mes
3. 300$00/mes

Regulamento de ingresso para o ano lectivo de 1984/85
A. MATRfCULAS
1. Havera duas fases de matriculas no Instituto Superior de Servic;:o Social de

Coimbra.
1 . 1 . A 1. a fase destina-se a inscrever no 1. 0 ano do Curso de Servic;:o Social
os:
a) 80 candidatos classificados com melhor nota, constantes da lista dos
candidatos seleccionados, publicada em 9/10/85 .
b) os candidatos classificados a seguir constantes da list a dos
suplentes.
1. 2. A 2. a fase destina-se a todos os restantes candidatos ordenados
segundo a lista de precedencia de nota, que possam beneficiar de vaga
resultante da desistencia dos alunos seieccionados ou suplentes da
l. a fase.
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B. PRAZOS
1. Os candidatos soleccionados na 1. a fase, constantes da lista publicada em
9/10/85 deverao obrigatoriamente fazer a sua matricula , de IO a 17 de
Outu bro de 1985, sob pena de serem considerados desistentes.
2. 0 s candidatos suplentes, constantes da lista publicada no dia 11 I 10/85,
deverao obrigatoriamente fazer a sua matricula de 18 a 24 de Outubro de
1985, sob pena de serem considerados desistentes .
3. Os restantes candidatos beneficiarao de uma 2 . a fase de matriculas e
poderao matricular-se no Instituto, caso se abram vagas, ate ao final do mes
de Fevereiro de 1986 .

C. REQUIS1TOS PARA A MATRfCULA
Para efectuar a sua matricula, os candidatos deveriio:
l . Proceder ao preenchimento da ficha de matricula;
2. Entre gar:
a) Certidao de nascimento;
b) Atestado de vacina anti-tetanica ou Boletim Individual de Saude;
c) Bilhete de Identidade;
d) 4 Fotografias;
e) Declara<;iio de Entidade Patronal, caso seja estudante-trabalhador.
3. Proceder a6 pagamento de Propina de 1nscri~·clo no valor de 2.000$00 (dais
mil escudos).
Este pagamento efectua-se no momenta e Iugar de pagamento da
1. a P ropina de Frequ encia.

