EDITORIAL

A Revista «lntervenqiio Social», publicaqiio do lnstituto Superior de
Serviqo Social de Lisboa, surge essencialmente coma resposta a duas
questoes: o papel que o I.S.S.S.L., fundamentado no seu passado e presente,
pretende assumir enquanto instituiqiio com finalidades de natureza pedag6gica e cientifica; a analise do espaqo s6cio-profissional e das condiqoes
necessarias a urria intervenqiio social qualificada.
0 I.S.S.S.L. niio e uma instituiqiio recente. Celebrando ainda durante
este ano os seus cinquenta anos, tem uma hist6ria pedag6gico-institucional
marcante, que, pensamos, constitui referencia para uma grande parte do
corpo profissional e de algumas instituiqoes sociais deste Pais.
Das varias etapas percorridas o I.S.S.S.L. tem saido pedagogicamente
mais estruturado. Por condicionalismos varios, o principal dos quais se deve
a instabilidade juridico-institucional e financeira dos ultimos quinze anos,
o dominio da investigaqiio e da produqiio te6rica esta numafase inicial, que,
agora, se deseja reforqar e desenvolver.
Anallsantto a projissiio, constata-se, niio s6 o alargamento do espaqo
s6cio-profissional a novas campos de intervenqiio, coma o seu aprofundamento em areas ja tradicionais. Todavia, quer um, quer outro, niio foram
acompanhados pela sistematizaqiio e reflexiio te6rica da acqiio profissional
desenvolvida.
De facto, a construqiio te6rica do Trabalho Social, niio pode estar
limitada a avaliaqiio/reflexiio da sua prdtica imediata. Esta, embora sendo
uma base imprescindivel, tem de ser acompanhada de uma produqiio de

conhecimentos que integre o estudo das condiqoes sociais que prefiguram a
necessidade e possibilidade desta intervenqiio, e as necessarias mediaqoes
te6rico-instrumentais.
A investigaqiio das condiqoes concretas, que exigem e possibilitam uma
nova acqiio profissional, a sistematizaqiio e a analise critica desta acqiio,
o estimular o desenvolvimento de novas elaboraqoes te6ricas, e tarefa que
nos propomos. Consideramos tambem importante, a abordagem de temas
relacionados cam a formaqiio, a docencia e a pedagogia. Simultiinedmente,
parece-nos fundamental constituir um meio de comunicaqiio entre aqueles
que se preocupam cam as transformaqoes sociais e cam a construqiio da
teoria social da intervenqiio.
Destaforma, a Revista <
dntervenqiio Social», propoe-se ser uma espaqo
de encontro, debate e informaqiio sabre a problematica do Trabalho Social,
em si e nas suas relaqoes cam as Ciencias Sociais e a Sociedade Portuguesa;
e, tambem, um espaqo aberto ao entrecruzamento das multiplas dimensoes
da Intervenqiio Social. As suas finalidades e objectivos siio portanto de
natureza cientifica, pedag6gica e informativa.
Para a concretizaqiio/viabilizaqiio desta Revista o I.S.S.S.L. conta
fundamentalmente cam a colaboraqiio do Gabinete de Estudos, da Equipa da
Biblioteca, hem coma de elementos do Corpo Docente e Discente da Escola.
Este primeiro numero e um numero tematico, em que se pretendem
fornecer elementos te6rico/instrumentais, hist6ricos e informativos, . sabre
a problematica da <dntervenqiio em Comunidades Urbanas».
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