Apresentação
(Presentation)
Convidamos nossos leitores a conhecer, através deste primeiro número do 6º volume
da Revista Textos e Contextos, as produções teóricas de profissionais, docentes e pósgraduados do Serviço Social e áreas afins, que traduzem as inquietações e enfrentamentos
diante das profundas transformações que vêm marcando o cenário contemporâneo e
desafiando a todos. A agudização da questão social na realidade brasileira, ao provocar a
emergência de novas identidades e reconfigurações de condições e relações de trabalho,
instiga o campo das lutas sociais e das políticas públicas que convergem para novas
exigências na formação profissional e produção do conhecimento. As inquietações daí
emergentes estão expressas nos artigos que compõem esta edição, que foi organizada em três
eixos temáticos: trabalho, processo de trabalho, capitalismo e estratégias de enfrentamento à
questão social; transformações societárias, produção de conhecimento e desafios às políticas
públicas; formação em Serviço Social: particularidades, mediações e competências.
No primeiro eixo, são apresentados artigos que traduzem as refrações da questão
social produzida na sociedade capitalista pela conformação de estratégias do capital e
sociedade civil, na interface com a reprodução da força de trabalho no redesenho de
identidades profissionais, exigindo a ressignificação dos processos de trabalho ante as
particularidades com que a questão social se apresenta no modo e condição de vida dos
trabalhadores.
O segundo eixo traz artigos que abordam as novas configurações da esfera pública e as
exigências que se colocam às políticas públicas, atentas às exigências de um desenvolvimento
sustentável; além de alcançar a produção do conhecimento em direção ao reconhecimento de
sujeitos de direitos, como é o caso da particularidade do tema da juventude tematizada no
discurso teórico latino-americano.
No terceiro eixo, os dilemas abordados nos blocos de artigos anteriores repercutem
nos textos dos artigos que têm a formação profissional em Serviço Social como tema central.
Desejamos que tenham uma boa leitura. Temos certeza de que todos os dilemas
reconhecidos e enfrentados teórica e praticamente pelos autores instigam uma reflexão que
nos coloca a todos em comum, autores que somos da história da sociedade contemporânea da
qual as novas gerações serão herdeiras.
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