Editorial

ste número de Serviço Social em Revista traz contribuições para o debate e
reflexão relacionados à ética, às políticas públicas, aos movimentos sociais e à dimensão
subjetiva da ação cotidiana do assistente social.
Em relação à ética, a proposta do texto é discutir ética no cenário político brasileiro na
atualidade e seus reflexos no direito. Os temas na esfera da política pública e direitos trazem
contribuições relacionadas ao debate sobre: as dificuldades enfrentadas pelos profissi onais
de saúde, com relação ao cuidado humanizado, no âmbito hospitalar, especificamente em
UTI; caminhos para operacionalização das premissas de um desenvolvimento sustentável
colocando como questão: desenvolvimento sustentável ou a modernização ecológica ? São
pautadas, também, as discussões referentes ao uso do princípio da Reserva do Possível nos
litígios relacionados à garantia dos direitos sociais conquistados a partir da Constituição
Federal de 1988. A partir do ECA, em outro artigo, são feitas sucint as comparações teóricas e
considerações acerca do que prescreve a lei da guarda compartilhada.
Ainda no âmbito da política social, há um importante texto, fruto de uma palestra
proferida pela professora Regina Mioto, que mais uma vez nos leva a pensar de f orma crítica
o Serviço Social e o trabalho com famílias.
Uma reflexão sobre as tentativas de reorganização dos trabalhadores argentinos, no
período pós-ditadura militar (1973-1986), é também parte de artigo que compõem esse
número.
O cotidiano da profissão em sua dimensão subjetiva é tratado no texto que discute as
dimensões afetivas que são atualizadas no Serviço Social, bem como as maneiras encontradas
pelos assistentes sociais para acolher, analisar e elaborar as experiências, por vezes difíceis e
limítrofes, que se fazem presentes em seu cotidiano.
Ainda na esfera da prática cotidiana, há uma discussão sobre a possibilidade e a
potencialidade da arte como instrumento que colabore para uma prática pedagógica crítica e
criativa do assistente social.
E, por fim, há o artigo que trata de algumas questões constatadas na operacionalização
de um projeto de extensão universitária (PROSOL) da Universidade Estadual de Londrina.
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