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Apresentação 

(Presentation) 
 

 

Sejam bem-vindos ao segundo número do volume 6 da Textos & Contextos, Revista 

Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS. 

Seu acesso a esta Revista vem constituindo uma comunidade virtual, contribuindo para 

chancelar a legitimidade deste veículo na divulgação das produções do Serviço Social e das 

áreas afins, nos mais diversos contextos. 

Comemoramos a marca de 1.000 acessos/mês aos artigos disponíveis on-line. Por 

meio de novas tecnologias, garante-se a democratização do conhecimento, oportunizando que 

circule e esteja ao alcance de inúmeros leitores, onde quer que se encontrem, na expectativa 

de que repercutam em aplicabilidade social. 

Compartilhamos com nossos leitores a alegria pelo reconhecimento da Revista e, ainda 

saboreando a confirmação do conceito 5 atribuído pela CAPES na avaliação trianual do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS, no momento em que ainda 

celebramos a passagem dos 30 anos de existência do PPGSS. 

Nesta edição estão reunidos 14 artigos convergindo em cinco eixos temáticos que 

correspondem aos grandes títulos de cada sessão da Revista. 

O primeiro eixo, intitulado A inovação e a tradição nas competências profissionais do 

Assistente Social, é constituído por três artigos que enfocam a entrevista, instrumental que 

compõe o exercício das competências profissionais, tematizada em perspectivas que transitam 

de concepções clássicas, fundadas na relação de ajuda, em artigo de autor português, a 

concepções que atualizam sua relevância na consecução do projeto ético-político do Serviço 

Social brasileiro. Dois outros artigos abordam desafios contemporâneos no exercício das 

competências profissionais; enfocam a arte na relação com a instrumentalidade do trabalho do 

Assistente Social e as demandas por construção de alternativas de geração de trabalho e renda. 

No segundo eixo, dois artigos destacam a produção do conhecimento em Serviço 

Social na interface com a pesquisa e com a interdisciplinaridade em relação a outra área de 

conhecimento: a psicologia. 

O terceiro eixo, denominado Estratégias do Estado e da Sociedade Civil na 

construção da esfera pública, reúne quatro artigos que aportam conhecimentos sobre a 

importância do Estado, dos mecanismos de controle social e do terceiro setor na constituição 

das políticas sociais e seus impactos no desenvolvimento e na garantia de direitos. 
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O quarto eixo aborda as múltiplas expressões da violência no espaço privado. Dois 

artigos questionam as relações de gênero que reproduzem histórica e socialmente a 

naturalização da violência doméstica. 

No quinto eixo, Garantia de Direitos da Infância e Juventude, dois artigos pontuam a 

contribuição das políticas sociais para o enfrentamento da realidade do trabalho infantil e as 

inflexões da mídia e da cultura do consumo na formação de crianças e adolescentes, 

especialmente vulneráveis aos estímulos consumistas. 

Que a leitura desta edição possa contribuir para a atualização de urgentes e necessárias 

reflexões que atentam aos desafios impostos pelos novos cenários às competências e à 

produção do conhecimento profissional. 

Boa leitura a todos e a todas. 
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