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Desde a década de 1970 o mundo capitalista vivencia uma crise estrutural que tem imposto 

obstáculos ao acúmulo de capital e tensionado as lutas de classes. Parte da longa onda recessiva 

que se abriu a partir de então, em 2006, os EUA foram os primeiros a sentirem os efeitos da crise 

das hipotecas subprime, acompanhada, em 2008, da “falência” do sistema financeiro mundial. Este 

processo trouxe inúmeras consequências não só econômicas, mas também políticas e sociais, 

reconfigurando as relações entre Estado, sociedade e mercado, com efeitos diversos para os países 

de capitalismo central e periféricos. A ascensão de governos conservadores e o aprofundamento da 

agenda neoliberal têm incidido nos sistemas de proteção social dos diversos países e afetado os 

distintos padrões de cidadania e os direitos sociais, considerando suas singularidades. Identificam-

se, porém, tendências de políticas austeras, aumento do desemprego, medidas protecionistas e 

discursos nacionalistas, fechamento de fronteiras para a migração, propostas de reformas 

trabalhistas, dentre outras medidas associadas a um novo padrão de desenvolvimento capitalista 

que reorganiza a divisão internacional do trabalho e fragiliza as formas de proteção social. 

Esta chamada da Revista O Social em Questão tem o interesse em textos resultantes de estudos e 

investigações de distintas áreas de conhecimento e perspectivas analíticas que tratem das questões 

referentes à Política Social e à cidadania no Brasil e na América Latina como mediação da relação 

entre Estado e Sociedade. Estimula-se o envio de artigos que analisem as reformas dos sistemas de 

proteção social e dos padrões de cidadania em curso e identifiquem as tendências contemporâneas 

da política social em diferentes realidades, considerando relações de poder em disputa e a atuação 

dos sujeitos sociais. A revista receberá trabalhos relacionados às políticas sociais setoriais e seus 

processos de elaboração, implementação e avaliação, nas complexas relações econômicas, políticas 

e culturais dos países latino-americanos e suas formas atualizadas de proteção social.  
 

Os artigos devem ser enviados até o dia 30 de JUNHO de 2021 para o e-mail: osq@puc- 

rio.br 
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