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Editorial
Este primeiro número da revista Serviço Social & Sociedade em 2010 

chega ao leitor após a realização, em fi ns de 2009, de um conjunto de eventos 
bastante signifi cativos para o Serviço Social brasileiro, a começar pela come-
moração em novembro de 2009 dos 30 anos do Congresso da Virada, questão 
já abordada no número especial da Revista n. 100. Após esse evento seguiram-
-se as Conferências em âmbito nacional marcantes pelo seu potencial de apon-
tar rumos para as Políticas de Proteção Social no país para os próximos anos. 
Foram elas: a 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te que realizou-se nos dias 7 a 10 de dezembro de 2009 com o tema “Construin-
do Diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
do Plano Decenal” e a VII Conferência Nacional de Assistência Social (30 de 
novembro a 3 de dezembro de 2009) com o tema “Participação e Controle So-
cial no SUAS”. Também ocorreram o Seminário Nacional Preparatório da 
Primeira Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais 
de Seguridade Social (4, 5 e 6 de dezembro de 2009) e o Seminário Internacio-
nal Sistemas de Proteção Social desafi os no contexto latino-americano (8, 9, 10 
e 11 de dezembro de 2009).

Neste conjunto de eventos apresentou-se à profi ssão um cenário extrema-
mente diversifi cado em termos de desafi os e possibilidades colocados ao exer-
cício profi ssional, seja do ponto de vista de seus fundamentos teórico metodo-
lógicos, seja na perspectiva de sua intervenção.

Assim, compõe esse número um conjunto de textos que em primeiro lugar 
nos lembram sobre a importância das bases conceituais encontradas no marxis-
mo, para a análise da profi ssão e de questões como a subjetividade, o Estado, a 
sociedade civil, as políticas públicas. Importa salientar ainda que iniciamos um 
ano com grandes desafi os às cidades latino-americanas frente às situações vi-
vidas em consequência das catástrofes naturais e da disputa territorial, apenas 
para citar os casos de Angra dos Reis no Rio de Janeiro/Brasil, Albina no Suri-
name e Porto Príncipe no Haiti. Tais experiências dramáticas recolocam para 
nossas sociedades temas contemporâneos, alguns deles debatidos neste núme-



4 Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 101, p. 3-4, jan./mar. 2010

ro da revista, tais como a questão socioambiental, o desenvolvimento urbano, 
a violência doméstica, o acolhimento familiar.

Dessa forma, a partir dessa conjugação temática é que se buscou confi gu-
rar o primeiro número da revista Serviço Social & Sociedade de 2010, sob o 
foco da “intervenção profi ssional e os desafi os atuais”.

Com esse enfoque a Revista 101 traz artigos que abordam a atitude inves-
tigativa na prática profi ssional, o diagnóstico na área sociojurídica, a interseto-
rialidade entre as políticas públicas, em particular nas políticas de desenvolvi-
mento urbano, e apresenta ainda os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre 
a trajetória da vida amorosa de mulheres das classes populares em Aracaju/SE, 
temática presente na prática profi ssional. Finalizamos essa série de artigos com 
uma refl exão sobre a fi scalização do exercício profi ssional e o projeto ético-
político, a partir dos dados do Cress 18ª Região/SE.

Por fi m, relatamos os informes das principais Conferências e eventos do 
segundo semestre de 2009. Boa leitura.




