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A

revista Textos & Contextos, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS
da PUCRS, destina-se à publicação de produções do interesse do Serviço Social e áreas afins,
relacionadas com as expressões da questão social, situadas no contexto das transformações
societárias contemporâneas, em especial temas que contribuam para o debate sobre as relações entre
Estado e sociedade, políticas sociais, formação e trabalho profissional, processos de trabalho e processos
sociais, tematizando exigências às competências que se colocam ao Serviço Social e áreas afins no tempo
presente.
Semestralmente, a Textos & Contextos alcança a comunidade acadêmica e profissional
valorizando os esforços de produção de conhecimentos sobre temas que se articulam, dando visibilidade
à relação universalidade-particularidade, como a reestruturação produtiva e o contexto de
exclusão/inclusão precária que caracteriza a sociedade contemporânea, bem como suas refrações na vida
dos sujeitos. Estas expressões se materializam na violação de direitos e toda a sorte de fragilidades, mas
trazem em contraponto estratégias como as práticas participativas, cooperativas, a contribuição da
pesquisa para desocultar a realidade e sobre ela propor novas formas de intervenção, formação e
trabalho profissional. Estes são os temas privilegiados nesse volume da Revista.
O desafio de dar visibilidade às refrações da questão social e às estratégias construídas pelos
sujeitos para enfrentá-las se constitui num compromisso da Revista, considerando que o Serviço Social
reconhece a relevância da produção de conhecimentos para fundamentar o conjunto de competências
técnicas, éticas e políticas contemporaneamente requeridas dos profissionais e pesquisadores da área e
áreas afins.
Cabe destaque ao número significativo de produções publicadas nesse número que se originam
de pesquisas que, além de resultados, apresentam procedimentos metodológicos, o que contribui para a
formação de outros pesquisadores.
Este volume 9, número 1, apresenta um conjunto de 15 produções subdivididas em quatro eixos
temáticos, compostos por 14 artigos e um relato de experiência.
No primeiro eixo – intitulado Transformações societárias, trabalho e gestão participativa – são
apresentados quatro artigos que versam sobre as origens do recorte teórico neoliberal, a reestruturação
produtiva e os impactos no mundo do trabalho. Como contraponto, no mesmo eixo, o artigo seguinte
versa sobre reflexões quanto à democratização da gestão pública a partir da experiência de participação
popular vivenciada no município de Teresina/PI com a implementação do processo de orçamento
participativo. Ainda nesse eixo são aportadas reflexões a partir de dados de pesquisa realizada em
cooperativa de recicladores que destaca a experiência vivenciada por homens e mulheres que buscam a
geração de renda a partir da articulação entre trabalho, renda e educação. Por fim, o primeiro eixo
contempla ainda um debate sobre o processo social de participação e sua efetivação no âmbito do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerando que para o exercício do
controle social esse processo é imprescindível.
No segundo eixo – intitulado Formação e trabalho profissional – são apresentados quatro artigos
que versam sobre o trabalho profissional na área da saúde e no espaço sócio-ocupacional das ONGs.
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Privilegiam investigações sobre componentes curriculares que enfatizam determinados conhecimentos
na formação do assistente social, identidade profissional, limites e possibilidades em determinados
espaços sócio-ocupacionais onde o assistente social desenvolve seu trabalho, análises criticas quanto ao
processo de trabalho desenvolvido na área da saúde da família e, por fim, reflexões sobre a intervenção
profissional em grupos com idosos na mesma área.
O terceiro eixo – intitulado Pesquisa, políticas públicas e sujeitos vulnerabilizados – é também
composto por um conjunto de quatro artigos que versam sobre o processo metodológico utilizado para a
realização de pesquisa sobre o tráfico de drogas, destacando as dificuldades de acesso às fontes de
informação dos sujeitos e outro que também atribui centralidade à metodologia de investigação
utilizada, mas para análise do Programa Bolsa Família, ressaltando conceitos de pobreza, exclusão e
vulnerabilidade. Compõem também o terceiro eixo um artigo que revela a violência contra crianças num
hospital universitário em estudo feito com base em análise documental e outro texto que versa sobre os
serviços de atendimento à mulher vítima de violência, tendo como referência o Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres.
O quarto eixo – que se intitula Migrações internacionais e cidadania – é composto por apenas
dois artigos. O primeiro versa sobre como os ciganos do leste europeu que migraram para o sudeste
brasileiro: definem sua identidade e como são apreendidos pela cultura brasileira. O segundo analisa a
proteção sóciojurídica dos refugiados no Brasil a partir da oferta de políticas públicas para sua proteção,
promoção e defesa.
Compõe ainda este volume da revista a apresentação de um relato de experiência que versa
sobre o estágio curricular em Serviço Social no Juizado da Infância e Juventude, destacando
especialmente o processo de adoção e o trabalho em redes.
Espera-se que as produções aqui apresentadas possam instigar novas reflexões e estimular o
aprofundamento de investigações e práticas sintonizadas com a defesa de direitos e novos patamares de
sociabilidade, atentas ao tempo presente e aos desafios e compromissos que se colocam à sociedade, à
universidade e às profissões humano-sociais.
Agradecemos àqueles e àquelas que contribuíram com a Revista, enviando suas produções, e
desejamos a todos e a todas uma boa leitura.
Inverno de 2010.
Jane Cruz Prates
Beatriz Gershenson Aguinsky
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