INVESTIGADORA DO CPIHTS DEFENDE TESE DE
DOUTORAMENTO NA CIDADE DE S.PAULO – BRASIL

Maria José Queirós

defendeu
a 15 de Abril de 2005 a sua tese de
Doutoramento em Serviço Social na
Pontifícia Universidade de São Paulo,
Brasil, transformando-se na mais
recente doutora portuguesa nesta
área.

Maria José Queirós

Licenciada em Serviço Social pelo instituto Superior de
Serviço Social do Porto, Mestre em Serviço Social pelo
Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, docente do
Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e
Investigadora do Centro Português de Investigação em
História e Trabalho Social – CPIHTS, do qual e sócia
fundadora e membro da direcção; a Prof. Doutora Maria
José Queirós defendeu na PUC de São Paulo, Brasil, a sua
tese de doutoramento em Serviço Social que tinha como
objecto de pesquisa e reflexão uma temática importante
para situar os paradigmas presentes e futuros da
intervenção social:
Mulheres e Território - Histórias de Soberania e de
Luta.
Centrado numa das comunidades luso-africanas mais pobres
de Portugal (Cova da Moura, na cidade de Amadora) este
trabalho de pesquisa privilegia as políticas sociais públicas do
Rendimento Mínimo e Rendas Sociais no enfrentamento da
problemática da pobreza e da exclusão social. A análise
centrada nas formas culturais de resistência cultural e política
(música, canto, etc.) desta comunidade, com especial realce
para as mulheres africanas, é sustentada por um demorado

estudo de campo, recolhendo o testemunho cotidiano de uma
cidadania recusada e estigmatizada por problemas graves que
nos dias de hoje acompanha a pobreza: a violência.
Na construção desta pesquisa, a Prof. Doutora Maria José
Queirós bebe uma cultura científica planetária no campo da
Filosofia, Sociologia, Economia, Política e Antropologia que lhe
permite um a vontade epistemológico fundamental para lançar
pistas fundamentais na área da Intervenção Social, e por
consequência na área que escolheu para a sua vida: O Serviço
Social. Para aquilatar estas afirmações temos vindo a apreciar
os seus trabalhos académicos anteriores, alguns deles
publicados na página do www.cpihts.com e outros que
constituem uma bibliografia fundamental do Serviço Social
Português, também divulgados na mesma página ou nalgumas
publicações internacionais. O leitor atento pode consultar a
página do Programa de pós-graduação de Serviço Social da
PUC de São Paulo.
Como corolário para o entendimento da dimensão deste
processo e para que a autora sinta o peso da responsabilidade
académica, ainda, sublinhamos nesta breve nota informativa
que a cerimónia de defesa do seu doutoramento foi presidida
pela Prof. Doutora Maria do Carmo Brandt de Carvalho da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estando na
banca examinadora a Prof. Carmelita Yazbeck, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Prof. Doutora Maria Lúcia
Rodrigues, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e
pelo Prof. Doutor Geraldo Di Giovanni, da UNICAMP, doutorado
em Sociologia pela universidade de São Paulo. Devemos
entender da leitura da acta da banca examinadora, que a
nossa colega, assistente social, obteve a qualificação máxima.
Finalmente, para esta bolseira do Prodep-ISSS de Lisboa, cofundadora da cooperativa que sustenta o Instituto Superior de
Serviço Social de Lisboa, o CPIHTS convida e desafia a
publicar esta obra que promete animar o debate inteligente no
panorama do Serviço Social Português por alguns anos (SSP).
B. Alfredo Henríquez C.
Lisboa, 25 de Abril de 2005.
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