
                                              
 

 

 

Gestão social e trabalho social é um dos 
lançamentos da Cortez Editora na 23ª 
Bienal Internacional do Livro de São 

Paulo 
 

Assistência social, educação e habitação de 
interesse social são alguns dos temas 

abordados na obra 
 
Nesta obra, a autora Maria do Carmo Brant de Carvalho traz 
um diálogo próximo e profícuo entre a prática e a teoria na 
gestão e no trabalho social. Inicia a reflexão situando o 
significado das políticas sociais, seus novos desenhos, 
tendências e a busca por novas arquiteturas de gestão 
pública do social. 
 
Os novos desafios postos ao trabalho social são resultado de 
mudanças maiores na conjuntura brasileira e no cenário 
internacional. As conjunturas mudaram, a sociedade 
tornou-se mais urbana e complexa; a própria configuração 
da questão social alterou-se num mundo globalizado, e os 
desenhos e arranjos da política social ganharam maior 
complexidade.  
 
O trabalho social tornou-se estratégico para promover a 
retotalização da ação da política pública, sua articulação e 
protagonismo do cidadão, agregando processos de inclusão 
e emancipação social. Com a intenção de apoiar os 
trabalhadores sociais, a obra reúne um conjunto de 
reflexões e práticas realizadas no campo da política pública 
em âmbito nacional, particularmente as de assistência 
social, educação e habitação de interesse social. 
 
Gestão social pública e trabalho social são atividades 
eminentemente sociopolíticas e sociorrelacionais. O que as 
move são a vontade política, o conhecimento, a experiência 
e, sobretudo, a paixão na ação assertiva voltada ao bem 
coletivo.  
 
Por isso mesmo, seu compromisso e seu olhar centram-se, 
de um lado, na busca de um agir mais denso no 
enfrentamento das enormes e persistentes desigualdades 
sociais do nosso mundo contemporâneo, e, de outro, no 
fortalecimento da participação e na construção da confiança 
social pública sobre as intervenções de um Estado social que 
assegure direitos. 
 
Sobre a autora 
Maria do Carmo Brant de Carvalho é doutora em Serviço 

Serviço 
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Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é 
professora titular do seu Programa de Estudos Pós-
Graduados em Serviço Social, tendo feito o seu pós-
doutoramento na Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (Paris). Da sua contribuição ao debate profissional, 
em coautoria, publicou: "Os direitos dos (des)assistidos 
sociais" (São Paulo, Cortez, 1989) e "A assistência social 
brasileira: descentralização e municipalização" (São Paulo, 
Educ, 1990). Pesquisadora experiente, participa do Instituto 
de Estudos Especiais da PUC-SP. 
 
Sobre a Cortez Editora  
A Cortez Editora, há mais de trinta anos atuando 
comprometida com a Educação de todos, acredita na 
Literatura como caminho para revelar novos olhares para o 
mundo e propiciar vivências inesquecíveis aos leitores em 
formação. Assim, há dez anos traduz ideias e sonhos em 
livros, editados com beleza e cuidado para encantar 
crianças, jovens e adultos, compondo nosso segmento de 
Literatura Infantil e Juvenil. Nosso catálogo já ultrapassa os 
trezentos títulos, com a participação de novos e 
conceituados autores e os mais expressivos ilustradores do 
país, sempre atentos aos temas importantes para a 
formação cidadã, crítica e reflexiva. 
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