
Chamada da Revista Serviço Social & Sociedade | Edição 132 e 133 

São Paulo, 18 de outubro de 2017. 

Prezadas e prezados, 

É com satisfação que vimos informar que está aberta a chamada pública para 

submissão de artigos para as edições nºs 132 e 133 da Revista Serviço Social 

& Sociedade, publicada pela Cortez Editora, cujos volumes terão como eixo 

temático: Expressões da questão social e o serviço social: o debate étnico-

racial, de gênero e da diversidade sexual. 

 

Esses volumes terão como escopo o serviço social e a sua relação com o 

conjunto de determinações sociais que incidem sobre as múltiplas expressões 

da questão social no capitalismo contemporâneo, particularmente as 

determinações de classe social, gênero, raça/etnia e sexualidade à luz da teoria 

social crítica que fundamenta o projeto ético-político da profissão. Analisaremos, 

entre outros temas, o cenário social em torno do debate sobre as opressões na 

sua relação com o avanço do conservadorismo e da direita política; o fenômeno 

das violências e da violação de direitos humanos motivadas por gênero, 

orientação sexual, raça/etnia e/ou classe social; as formas de organização e de 

resistência política dos movimentos sociais e dos organismos que tematizam 

essas determinações na interface com a análise classista, entre eles os 

movimentos de mulheres, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT), de população negra e de povos indígenas; o preconceito e a 

discriminação no ambiente de trabalho e nas instituições (família, universidades, 

entre outros) como o racismo institucional, a transfobia e a homofobia nos 

serviços públicos e nas políticas sociais, o machismo e a violência de gênero, o 

sofrimento psíquico e a questão racial etc. 

  

Os artigos poderão ser encaminhados para submissão até o dia 19 de janeiro de 

2018 pelo site: http://submission.scielo.br/index.php/sssoc/login. As normas para 

publicação estão disponíveis na própria plataforma. 

Atenciosamente, 
 

Conselho Editorial da Revista Serviço Social & Sociedade da Cortez Editora. 
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