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É com imensa satisfação que apresentamos a quinta edição da Revista Textos e 

Contextos do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da PUCRS. 

Em consonância com o processo de amadurecimento desta publicação, informamos que 

a partir deste ano a Revista passa a ter periodicidade semestral, tornando-se disponível 

apenas em meio eletrônico. 

O reconhecimento e aceitação do público, expresso no envio cada vez mais 

significativo de artigos de diferentes regiões do Brasil, e também de outros países, além 

da ampliação do número de acessos on-line, permitiu que a Textos e Contextos galgasse 

um patamar mais elevado no cenário das publicações da área. Por tudo isso, ficam 

nossos sinceros agradecimentos pela possibilidade de estarmos construindo juntos esta 

publicação. 

* 

Ao brindarmos este avanço, revisitamos a história recente da Revista Textos e 

Contextos, cuja primeira edição ocorreu em novembro de 2002. Durante esse período 

foram alternadas edições em meio virtual e impresso. Sendo a primeira revista virtual da 

área do Serviço Social, no País, desde então tem se preocupado em examinar as novas 

exigências de conhecimento e o ágil acesso às produções da área e temas correlatos. 

Assumindo em sua missão o desafio de democratizar informações e conhecimentos, a 

revista reúne textos de profissionais do Serviço Social e áreas afins, oriundos de 

diferentes contextos – do serviço público, da vida acadêmica, da docência e do 

movimento social. Com o objetivo de contribuir para a construção de conhecimentos em 

Serviço Social e demais campos de saber, divulga a produção científica e experiências 

de assistentes sociais, profissionais de áreas afins, professores e pesquisadores que se 

debruçam sobre temas que se conectam com a centralidade da questão social, em termos 

sócio-históricos, na expectativa de contribuir para a ampliação da democracia, da 

cidadania e da justiça social nas relações sociais. 

Nesta quinta edição, os artigos apresentados convergem para os seguintes eixos 

temáticos: Novas Configurações da Esfera Pública; As Múltiplas Manifestações da 

Questão Social e Condições Sócio-Históricas da Relação Profissional. 

* 

No primeiro bloco o tema das novas configurações da esfera pública emerge a 

partir da discussão das Políticas Públicas, trazendo à luz especificamente as Políticas de 

Assistência Social, de Combate à Fome e de Desenvolvimento Local-Regional, além do 

desafio de constituição de espaços políticos novos nas relações entre Estado e Sociedade 



Civil que se transformam nas lutas pela ampliação da cidadania e se configuram em 

distintas trajetórias e avanços. 

Neste mesmo bloco são tematizadas a ampliação da esfera privada no bojo da 

esfera pública no cenário de mudanças das relações entre Estado, Sociedade Civil e 

Capital e também o processo de captação de recursos como estratégia de ampliação de 

receitas na defesa dos interesses públicos. 

No segundo bloco os artigos abordam as Múltiplas Manifestações da Questão 

Social a partir de sua gênese comum no terreno sócio-histórico de sua produção e as 

particularidades com que se expressa no modo e condição de vida das populações mais 

vulneráveis – negros, portadores sofrimento psíquico e crianças. Finalmente, no terceiro 

bloco, os artigos trazem à cena as contradições presentes nas Condições Sócio-

Históricas da Formação e do Exercício Profissional. Os artigos apresentados sobre o 

tema abordam a realidade da formação profissional do Brasil, a partir da análise dos 

revezes da reestruturação produtiva na mercantilizacão do ensino superior, e a partir da 

realidade histórica do Serviço Social na Alemanha em que suas condições de 

profissionalização e de reconhecimento social são colocadas em debate, prospectando 

para o enfrentamento destas questões um projeto de formação social-pedagógica. 

 

Desejamos a todos uma boa leitura, na certeza de reencontrá-los on-line 

brevemente. 

 

As Editoras 


