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EDITORIAL
Este numero duplo da lnterven9iio Social einteiramente dedicado apublica~ao das aetas
do Seminano SERVI(:OSOCIAL: AACC;'A.O EOS SABERES, promovido pelo Departamento
de P6s-Gradua~ao Academica do ISSSL. Para alem das interven~6es de qualificados
convidados estrangeiros, as aetas que agora se publicam cobrem a gran de maioria das
comunica~oes apresentadas dando assim divulga~ao a urn conjunto diversificado de
investiga96es realizadas nos ultimos anos no ambito de programas de Mestrado e
Doutorarnento em Servi~o SociaL
Na sua diversidade, as comunica~6es apresentadas concentram-se em diferentes linhas de
investiga~ao. As comunica~6es de Aurora Matias - Genese, emergencia e
institucionaliza9Cio do Servi9o Social no Instituto Portugues de Oncologia, de Mirja
Satka- Research, Knowledge and the development ofsocial work- the Finnish example
e de Fran~oise Laot- Travail Social et doctorats en Europe, constituem urn primeiro gmpo
de comunica~oes que privilegiam a investiga~ao sobre a hist6ria do servi9o social e as
questoes do desenvolvimento profissional no qual se inscreve igualmente o irnportante
processo de qualifica~ao academica desta area aqui abordado a partir da caractetiza<;ao e
amHise de diferentes experiencias de programas de doutoramento em Servi~o SociaL
Urn segundo conjunto de artigos privilegia como o objecto diferentes vertentes da
intervenyao em servi~o social quer situando-se nurn piano mais geral corno acontece corn
a comunica~ao de Man11a Andrade Campo de interven9iio do Servi9o Social: autonomias
e heteronomias do agir, quer abordando problematicas mais especfficas como ocorre corn
os a.J.1igos de Sidalina Almeida Representafoes e praticas do Servi9o Social em contexto
educativo e processos de mudanr·a, de Manuel Menezes coma comunica9ao A cidadania
e o Servi~o Social autdrquico da regiCio Centra? e ainda eo m o artigo de Josefina
McDonough Comunidade e potencialidades de interven{iio que se centra na relevante
problernatica da interven~ao comunitlliia.
0 conjunto mais numeroso decomunica~6es fomece urn importante conjunto de contlibutos
para a am1lise de diferentes areas das polfticas sociais. As comunica~oes de Alfredo
Henrfquez 0 Estado de Mal-Estar social salazarista ea polftica social do Estado Novo,
deJulia Cardoso RetonUtdos e IARN -wn experimento no nmw de umEstado providencia
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em Porlugal, de Emilia Feneira Sinistralidade !aboral e exclusao social- umjogo viciado,
de Maria Ester Vaz 0 quotidi£mo do idosos: esperanra ou desesperan9as ?, de Aida Feneira
0 genera feminino objecto de politicos sociais- que desigualdade de genera no emprego? ~
de Francisco Branco 0 RMG como direito de cidadania em Portugal: virtualidades e
limites constituem urn born exemplo de como a investigayao desen volvida a partir do
campo do servi9o social pode fomecer contribui96es pertinentes para o conhecimento e
amllise das polfticas sociais em Portugal.
Urn Ultimo conjunto decomunicay6es privilegia urn conjunto de novas problematicas sociais
e dominlos emergentes de ac9ao ou que ocorrem imp01tantes metamotfoses na configura9ao
dos campos de trabalho do servi9o social. Situam-se neste ambito as comunicay6es de
Marlene Rodrigues Corpo, sexualidade e violencia sexual- contributos para W?Ul ancilise
contextualizada da violencia social na sociedade portuguesa e de Rosario Serafim
Sociedade em rede e meio rural: um estudo sabre tecnologias da informarao no
desenvolvimento rural. Com afinidade corn esta abordagem deve igualmente regist:ar-se a
comunicayao de Maria do Carmo Brant A acrao social e os saberes em que autora
desenvolve uma reflexao em tomo das quest:oes que atravessam o debate actual sob re as
relay6es entre o conhecimento em e ac9ao no campo da interven9ao social.
Ao editar este amplo e diversificado conjunto de comunicay6es resultantes do trabalha
academico e de investiga9ao a Intervenriio Social concretiza urn dos seus desfgnios
principais~ o que de conttibuir para a divulgayao da produyao de conhecimento na area do
servi9o social em Portugal.

Francisco Branco
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