EDITORIAL
Com este numero de «lntervenriio Social» inicia-se mais um ano de publicariio
da revista.
A no que, podemos afirmd-lo, surge para o I. S. S. S. sob o signa da Cooperariio
e do Interdimbio.
Efectivamente, em Fevereiro de 87 inicia-se o 1. 0 curso de Mestrado em Serviro
Social ao abrigo do Protocolo de intercambio com a Pontiffcia Universidade Catolica
de S. Paulo, PUC-SP cuja abertura solene se realiza em Novembro com a presenra
do proprio Reitor da PUC-SP e dos reitores das Universidades de Lisboa, e da U.
Tecnica e da U. Catolira. Com este curso de Mestrado criam-se as condiroes niio so
para a qualificariio do Corpo docente, coma se introduzem f1Vanros em ordem ao
desenvolvimento da investigariio em Serviro Social, atraves dos projectos de pesquisa
realizados no ambito do proprio Mestrado.
No sentido de possibilitar o intercambio e confronto com o pensamento que se
produz na PUC-SP na area de Serviro Social, organizaram-se as «Jornadas de Serviro
Social» cujos conteudos aqui publicamos nos 3 primeiros artigos.
0 conteudo deste numero, niio temdtico, desenvolve-se ao longo de cinco artigos:
Na «Prdtica Social na Modernidade» Maria do Carmo Falciio faz a andlise da
«modernidade» nos pafses capitalistas abordando seguidamente o significado e a abrangencia do termo Prdtica Social vindo a propor no final algumas estrategias para a
intervenriio.
Em «Novas Perspectivas da Participariio na Acriio do Serviro Social» Myriam
V. Baptista aborda o conceito de participariio e sua evoluriio ao longo dos momentos
socio historicos e dos quadros ideologicos em que esta se tem desenvolvido.
No artigo «Controversias sabre a Assistencia Social» Aldafza Sposati analisa esta
temdtica no quadro das desigualdades sociais, considerando-a fundamentalmente uma
forma desigual de construir respostas sociais.
M aria Fernanda Rodrigues, com o texto « Um perfil de pobreza», faz uma sfntese
de um estudo efectuado as situaroes colocadas pela populariio atendida, que recorre
ao Serviro de Acriio Directa, em situariio de precaridade, no Centra Regional de Seguranra Social do Porta.
Com «Algumas reflexoes sabre Educariio Pre-Escolar» M aria Helena Teixeira da
Silva aborda a educariio pre-escolar na lei de bases do sistema educativo e a alterariio
do papel da Famz7ia e das Instituiroes neste ambito.
Maria Augusta Negreiros

