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Apresentação 

(Presentation) 
 

 

Neste número 2, do volume 8 da Textos & Contextos, Revista Eletrônica do Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS, são apresentados artigos que em seu 

conjunto atualizam o debate sobre as políticas sociais. São produções que afirmam a potência 

da pesquisa científica na construção de sentidos para o trabalho e a formação profissionais, 

além da produção de conhecimentos neste campo. Nesta esteira, o tema do envelhecimento 

humano emerge com vigor em artigos que igualmente são desdobramentos de pesquisas 

interdisciplinares, testemunhando a importância de estudos que agregam contribuições 

relevantes para o trabalho da área. Integra também este número um relato de experiência 

realizada com estudantes de Serviço Social na Argentina, o qual aborda o tema da relação dos 

profissionais em formação com a questão da autoridade, além de uma resenha crítica da obra 

Epistemologia Prática de Jayme Paviani. Finalmente, este número inaugura a publicação de 

artigos inéditos que conformam um dossiê sobre deficiência, políticas sociais e direitos 

humanos que decorre de um estudo financiado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

Os artigos selecionados para este número, em um total de 14, estão organizados em 

diferentes eixos temáticos, conforme já é tradição na organização e apresentação da Textos & 

Contextos. 

O primeiro eixo, intitulado Atualizando o debate sobre Políticas Sociais no Brasil, 

constitui-se por dois artigos: Notas sobre as políticas sociais no Brasil: a primeira década do 

século XXI e A Previdência Social: da Constituição à reforma de Lula. O primeiro artigo 

aborda as recentes transformações e contradições do sistema de proteção social brasileiro na 

perspectiva de sua universalização. O segundo lança luzes sobre a situação da Previdência 

Social brasileira, no período de 1985 a 2008, destacando a inflexão do pensamento neoliberal 

nos atuais regimes da previdência. 

O segundo eixo, denominado Desafios da qualificação e do trabalho profissional com 

as políticas sociais, engloba cinco artigos. No primeiro, intitulado A qualificação profissional 

e a Comissão Municipal de Trabalho do Rio de Janeiro, as autoras problematizam a 

qualificação profissional e a gestão do Plano Nacional de Qualificação no Rio de Janeiro, 

discutindo possibilidades e dilemas da gestão tripartite através da visão dos sujeitos políticos 

da CMT. O segundo artigo, O trabalho do Serviço Social nos CAPS, destaca o trabalho dos 

assistentes sociais que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial através de um estudo sobre 
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o processo de trabalho no CAPS e sua interface com o trabalho do assistente social. No 

terceiro artigo deste eixo, Atuação interdisciplinar em grupo de puérperas: percepção das 

mulheres e seus familiares, a atuação interdisciplinar realizada por equipes multidisciplinares 

de saúde junto a um hospital universitário é colocada em relevo quanto à contribuição para a 

humanização do atendimento à saúde materno-infantil. O quarto artigo, O processo de 

implementação do Sistema Único de Assistência Social no município de Entre-Ijuís/RS junto 

à proteção integral das crianças e adolescentes, analisa a implementação do SUAS em um 

município gaúcho de pequeno porte na interface com a garantia de direitos de crianças e 

adolescentes. O artigo Conhecendo a realidade dos catadores de materiais recicláveis: visões 

sobre os processos de saúde e doença, que encerra este eixo, aborda a situação degradante de 

trabalho que vivenciam catadores de materiais recicláveis de uma comunidade de Porto 

Alegre e seus rebatimentos nos processos de saúde e doença. 

No terceiro eixo, intitulado O envelhecimento humano em estudo, são apresentados 

dois artigos. No primeiro deles, Parâmetros motores e envelhecimento: um estudo de idosos 

de 60 a 83 anos de Ivoti, RS, os autores traçam um perfil motor de idosos de idade entre  60 e 

83 anos residentes em uma cidade do interior do RS que apresenta os melhores índices de 

qualidade de vida. No segundo, Cotidiano e relações de poder numa instituição de longa 

permanência para pessoas idosas, analisa as expressões das relações de saber e poder de 

atores institucionais no cotidiano dos asilos que atendem pessoas idosas. 

O relato de experiência apresentado neste número, intitulado Conflicto con la 

autoridad en los estudiantes de Trabajo Social. Una aproximación experimental, decorre de 

uma atividade disciplinar no âmbito da disciplina “Política urbana, políticas de controle 

social” da formação em Serviço Social na UBA (AR). Os estudantes são colocados em uma 

situação que os confronta em sua identidade moral para identificar-se os repertórios de ação 

que utilizam na resolução de conflitos com uma autoridade legítima, investigando ações que 

favorecem sua desobediência e as que facilitam sua obediência. 

A resenha que compõe este último nº do volume 8 da Textos & Contextos apresenta 

uma abordagem crítica da obra Epistemologia prática – ensino e conhecimento cientifico de 

Jayme Paviani. Nesta resenha, o autor recupera criticamente os elementos centrais da obra, a 

aplicabilidade dos conceitos epistemológicos para a abordagem da pesquisa na graduação e 

pós-graduação. 

Finalmente, o Dossiê sobre deficiência, políticas sociais e direitos humanos 

apresentado por pesquisadores vinculados ao Instituto de Bioética, Direitos Humanos e 

Gênero (ANIS) aporta três artigos que decorrem de uma pesquisa de fôlego alinhada com a 
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ebulição do tema da deficiência na agenda de debates das políticas sociais, tendo em vista à 

recém-ratificada Convenção sobre Deficiência pelo Congresso Nacional. O primeiro artigo 

que compõe este dossiê, intitulado A distribuição das transferências, público-alvo e cobertura 

do BPC, decorre de estudo que analisa os dados do Censo sobre deficiência, pobreza e 

desigualdade para traçar um perfil dessa população. O segundo artigo, Diversidade corporal e 

perícia médica: novos contornos da deficiência para o Benefício de Prestação Continuada, 

resulta de um estudo tipo survey que foi conduzido com quase 500 peritos médicos do país, 

responsáveis por avaliações periciais para incluírem pessoas deficientes na assistência social. 

O último artigo do dossiê, Deficiência e mobilidade: uma análise da legislação brasileira 

sobre gratuidade no transporte público, analisa a legislação de 27 capitais brasileiras, vigente 

em 2009, que compõe o substrato legal para a política de descontos e de gratuidade no 

transporte coletivo para pessoas com deficiência, discutindo suas manifestações na restrição 

ao direito à mobilidade. 

Esperamos que todos aproveitem a leitura, ao tempo em que renovamos nossos votos 

de boas festas, desejando que continuemos neste diálogo sobre diferentes textos em múltiplos 

contextos, como é a proposta desta Revista do PPGSS da PUCRS, no novo ano que se 

aproxima. 

As editoras. 


