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EMENTÁRIO 1º SEMESTRE DE 2016 

 

 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL I 

PROFA. DRA. DIRCE HARUE UENO KOGA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 12H45 ÀS 15H45 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: “A disciplina parte de um conjunto de métodos e técnicas de 

investigação, contemplando abordagens quantitativas e qualitativas. Cada um 

destes métodos possui características lógicas, epistemológicas e 

metodológicas próprias. A disciplina tem por objetivo preparar os estudantes 

para a escolha dos métodos e técnicas mais adequados para apreensão de 

seu objeto de estudo”. 

 

METODOLOGIA: Tendo em vista o objetivo central da disciplina que consiste 

em “preparar os estudantes para a escolha dos métodos e técnicas mais 

adequados para apreensão de seu objeto de estudo”, considera-se pertinente 

pensá-la para além dos conteúdos específicos relativos às questões 

epistemológicas e metodológicas. Significa também articular tais conteúdos à 

própria disciplina “Seminários de Pesquisa I e II”, na perspectiva da 

complementaridade e, ao mesmo tempo, de se evitar sobreposições, 

procurando potencializar e socializar especialmente as atividades em 

laboratório.  

Buscar-se-á articular os conteúdos da disciplina com possíveis demandas 

metodológicas comuns apresentadas pelo conjunto das disciplinas do 

Programa e ou dos Núcleos de Estudos e Pesquisa, de tal forma a serem 

contempladas nas oficinas em laboratório. 

A proporcionalidade da carga horária da disciplina a ser distribuída entre a sala 

de aula e as oficinas em laboratório de informática dependerá das demandas 

apresentadas no período inicial, que se refere à Unidade I proposta no 
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programa (Desafios da pesquisa hoje). Alguns dos conteúdos da Unidade III 

(Abordagens quanti-qualitativas) e Unidade IV (Ferramentas Socioterritoriais) 

serão desenvolvidos preferencialmente em laboratório de informática, em 

função da necessidade de manuseio de alguns aplicativos e bancos de dados 

disponíveis em sítios de universidades, institutos de pesquisa, organismos 

governamentais, internacionais especializados na produção de indicadores 

socioterritoriais. 

A dinâmica proposta para o desenvolvimento da disciplina consiste em: 

- Mapeamento das demandas de pesquisa dos alunos; 

- Leituras prévias de temas a serem debatidos em sala de aula; 

- Debate temático do conteúdo em sala de aula; 

- Elaboração de resenhas individuais e debate das mesmas em grupo; 

- Aula em forma de seminário com pesquisador convidado; 

- Aula em laboratório em forma de oficina para construção de indicadores 

sociais e aplicativos de cartografias sociais; 

 

ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL  

PROFA DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO 

HORÁRIO:  3ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3      

 

EMENTA: A disciplina Ética e Serviço Social oferece a fundamentação 

ontológica para a compreensão da ética como parte da práxis humana e modo 

específico de objetivação de capacidades e valores, percorrendo a sua gênese 

e desenvolvimento histórico, com ênfase na sociedade capitalista e no Serviço 

Social. Em face das contradições e das exigências socioeconômicas e 

ideopolíticas que perpassam pelas motivações ético-morais na sociedade 

contemporânea, a disciplina aborda os conflitos e dilemas ético-morais e o 

significado político das escolhas éticas, desvelando suas possibilidades e 

limites. O resgate da trajetória histórica da ética profissional visa analisar as 

implicações éticas da intervenção profissional no contexto atual, objetivando a 
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capacitação ético-política e à criação de estratégias de viabilização dos valores 

e princípios afirmados no Código de Ética Profissional.         

 

 

FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL I 

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 3ª FEIRAS DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA - O curso Fundamentos do Serviço Social é oferecido em dois 

Módulos (independentes). 

O Módulo I terá como eixo programático, a análise do processo de 

institucionalização do Serviço Social como profissão, em seu movimento 

histórico e teórico na sociedade brasileira contemporânea. Nessa direção o 

curso abordará: O Serviço Social como trabalho e a questão social em suas 

novas configurações como âmbito privilegiado do exercício profissional; as 

novas demandas para a profissão, a relação com a política social e seu novo 

perfil na sociedade brasileira; a relação com a Assistência Social, com a 

filantropia e com o denominado Terceiro Setor; a construção do projeto ético 

político da profissão nos anos 90. 

 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E QUESTÃO DO MÉTODO NA CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Esta disciplina, de caráter propedêutico, tem por objetivo oferecer ao 

discente uma aproximação crítica à relação entre filosofia e ciências sociais, 
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destacando os fundamentos filosóficos das matrizes fundamentais (situadas 

nas obras de Marx, Durkheim e Weber) das ciências sociais modernas 

 

 

GESTÃO SOCIAL I: FUNDAMENTOS E PROTAGONISTAS 

PROFA DRA. MARIANGELA BELFIORE WANDERLEY 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Esta disciplina tem como foco a gestão social entendida  como 

dimensão fundamental na operacionalização das políticas públicas, no controle 

social e na participação. As análises serão realizadas a partir de eixos 

macrossociais  e políticos, destacando dilemas da gestão social pública, 

contextualizando e problematizando os desenhos das políticas sociais nas 

óticas do direito, da equidade, da descentralização e da  governabilidade 

social. Serão analisadas questões estratégicas para a gestão social tais como: 

território e territorialidades e intersetorialidade nas políticas públicas. 

 

OBJETIVO: Análise da gestão social a partir de eixos macro-sociais e políticos 

e  reflexão sobre os fundamentos da gestão social e sujeitos implicados, 

fornecendo a necessária ancoragem aos projetos de pesquisa de mestrandos e 

doutorandos. 

 

 

PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS, PRÁTICAS PROFISSIONAIS E 

TRANSDISCIPLINARIDADE I  

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 
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EMENTA: O propósito da disciplina é refletir sobre as intensas e rápidas 

transformações do mundo contemporâneo, analisando criticamente as 

tendências do agir profissional do Serviço Social. Neste contexto, trata-se de 

destacar as possíveis implicações que as “mudanças de  paradigmas” 

produzem  no âmbito das ciências sociais e, em particular, na prática 

profissional do Serviço Social. Neste sentido, a disciplina privilegia a superação 

do pensamento fragmentado, dialoga com pensadores transdisciplinares de 

diferentes áreas do saber e retoma a questão da subjetividade na relação entre 

razão e emoção para examinar as certezas e incertezas que impregnam o 

mundo contemporâneo.  

 

METODOLOGIA: O curso é desenvolvido através de aulas expositivas, 

seminários, leituras, discussão de textos, filmes e vídeos. A orientação 

pedagógica destaca também a importância dos temas de interesse dos 

participantes que poderão ser trabalhados através de oficinas da prática, em 

sala de aula. A avaliação resultará de exercício reflexivo individual e coletivo 

(sobre temas do programa) em data previamente estabelecida. 

 

 

POLÍTICA SOCIAL I 

PROFA. DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O objetivo da disciplina é a análise das bases históricas e teóricas 

do processo de formulação e implementação da política social, a partir das 

diferentes determinações, de caráter econômico, político, social e cultural, 

compreendidas na dinâmica do sistema capitalista, particularmente estudado 

em seu desenvolvimento desde o final do século XIX. A partir da visão da 

amplitude das sucessivas transformações e crises que nela transcorrem, desse 
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período até hoje, destaca-se especialmente a compreensão da Política Social 

enquanto vinculada à constante redefinição do poder do Estado e da 

população, à progressiva mundialização da economia e à financeirização dos 

modelos de proteção social. A abordagem, quanto à diferente participação 

histórica dos governos, no período acima mencionado, se baseia num estudo 

comparativo crítico, com ênfase na ligação entre a política social e a opção 

social-democrata. Enfim, situa-se o caminho para uma posterior discussão da 

estruturação e desenvolvimento da política social brasileira. 

 

 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: DIREITOS SOCIAIS: CONSTRUÇÃO DE 

NOVOS DIREITOS, ACESSO, EXTENSÃO E AFIRMAÇÃO DE 

DIREITOS ADQUIRIDOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA. 

 

PROFA. DRA. ALDAÍZA OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: DESTINAM-SE AO APROFUNDAMENTO DE TEMÁTICAS E 

CATEGORIAS CENTRAIS ÀS AREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA VARIANDO SEUS TEMAS A CADA SEMESTRE.”  

 

O tema a ser tratado no 1º semestre de 2016 tem plena sintonia no novo 

currículo com a Área de Concentração 2- POLITICA SOCIAL, a LP 4- Linha 

de Pesquisa 4 – Seguridade e Assistência Social e o quinto objetivo do novo 

currículo que estabelece:  

“Produção de conhecimento sobre as políticas sociais e os sujeitos sociais para 

os quais se destinam e seus impactos sobre a distributividade, equidade de 

acesso e a universalização de atenção a necessidades sociais e demandas da 

população.”  
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A proposta temática da disciplina no primeiro semestre de 2016 tem por 

centralidade DIREITOS SOCIAIS: Construção de novos direitos e garantia 

de direitos adquiridos na sociedade brasileira.   

Este tema tem ocupado os debates sobre a crise fiscal do estado brasileiro e 

culpabilizando os direitos dos trabalhadores como um dos causadores do 

emperramento do crescimento econômico. Nesse contexto, tomam maior vulto 

os direitos constituídos no âmbito da seguridade social brasileira. Os direitos do  

trabalho e nele sobretudo os previdenciários veem sendo objeto de ostensivas 

propostas reducionistas que em nada convergem para a definição do trabalho 

decente proposta pela OIT com o aceite a época do Brasil.   Partidários da 

flexibilização do trabalho desfrutam de alto poder político- econômico no 

Congresso Brasilio marcado por uma onda conservadora. Vice-se uma 

ofensiva dos interesses do capital sobre o trabalho, que está somada a difícil, 

quase impossível, universalização de direitos da saude face aos cortes 

orçamentários sofridos, entre outros fatores. A ampliação da proteção social 

aos brasileiros ocasionada pela institucionalização, na CF-88, da proteção 

social distributiva, para além da contributiva, tem convivido com o mito da 

subsidiariedade que sob afronta constitucional, reduz e seleciona as 

responsabilidades do estado brasileiro obstaculizando o transito de direitos 

socioassitenciais, legitimamente presentes, mas submetidos a legalidade 

intransitiva.   

Conteúdos de política sociais são fragmentados em programas sociais 

demonstrando a intenção em manter as atenções públicas no campo da 

transitoriedade, com isto retardando o acesso a essas atenções como direitos 

sociais reconhecidos pelo estado brasileiro.  A legitimidade popular afirma 

algumas dessas atenções no campo de seus direitos embora não reconhecidos 

no âmbito da legalidade.  

Estende–se a luta por direitos sociais garantidos no executivo, legislativo e 

judiciário. O reconhecimento da obrigatoriedade da atenção do estado, em 

diversas situações que apresentam sua demanda perante o Judiciário, retorna 

ao executivo em uma condição especial de inserção como um gasto de 
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determinação judicial, isto é como um precatório, situação instável por ser 

entendida como dependente de orçamentação.  Diluídas em decisões a 

demandas individuais tais reconhecimentos judicias de direitos individuais não 

ganham visibilidade na cultura das instituições públicas e não raro são 

hostilizadas como intromissões de um poder sobre outro. 

Há aqui nesse emaranhado jurídico –político um conjunto de questões que vêm 

sendo analisadas por teses e dissertações, e docentes-pesquisadores de 

diferentes áreas da Universidade.   

 

 

SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL I 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: A disciplina centra-se no estudo do cotidiano profissinal em suas 

intrínsecas relações com as dinâmicas societárias e processos históricos 

vividos pelos sujeitos sociais. 

Interpreta dialeticamente a formação sócio-histórica brasileira, de modo a 

evidenciar seus principais marcos nas construções identitárias da profissão e 

suas expressões contemporâneas na vida dos sujeitos e no trabalho cotidiano 

do Assistente Social. 

 

TEMA: Formação sócio-histórica brasileira e o trabalho cotidiano do Assistente 

Social 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO E QUESTÕES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: PRODUÇÃO DE SABERES, 

BIOPODER E SERVIÇO SOCIAL 

PROFA. DRA MARIA LUCIA RODRIGUES 
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HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Analisa e discute a produção do conhecimento em Serviço Social e 

sua expressão no exercício da prática profissional e no ensino. O Núcleo dará 

continuidade aos estudos de temas transversais iniciados no semestre anterior 

privilegiando os subtemas:  

- transdisciplinaridade e a produção de saberes 

- biopoder e assistência social 

- metodologias de pesquisa 

 

Integra a pauta das atividades do Núcleo: a discussão dos projetos de 

dissertações e de teses dos participantes, a realização de uma “Mesa 

Discente”, a “Oficina do Conhecimento” e a “Oficina de Cinema”. 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS E APROFUNDAMENTO MARXISTA: 

ESTÉTICA HISTÓRICA E PROBLEMAS GERAIS DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

EM MARX E ENGELS  

PROFA DRA. MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Estética Histórica e Problemas Gerais da Criação Artística em Marx 

e Engels 

 

PROGRAMA: 

Estética Histórica de Marx e Engels  

Filosofia da Cultura 

Prólogo-Mikhail Lifschitz 
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Os Problemas da criação artística 

Ideologia e Realismo  

A tragédia revolucionária  

A estética em Hegel 

Textos de Marx e Engels 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS: ÉTICA,POLÍTICA E MANIFESTAÇÕES ANTI-HUMANITÁRIAS 

PROFA DRA. MARIA LUCIA BARROCO 

HORARIO: 5ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos 

(NEPEDH) promove estudos e pesquisas dirigidas ao aprofundamento ético e 

político da cultura e dos direitos humanos, em articulação com o Serviço Social, 

visando à formação de pesquisadores e docentes, o fortalecimento da práxis 

ético–política de defesa dos direitos humanos, o adensamento do debate crítico 

e a ampliação da capacidade reflexiva/ interventiva profissional. O NEPEDH é 

cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e suas atividades 

vinculam-se à pesquisa desenvolvida pela coordenadora: Do 

Neoconservadorismo ao neofascismo: apologia da violência e do irracionalismo 

no enfrentamento ideológico dos antagonismos sociais no brasil.  

 

EMENTA ESPECÍFICA:Estudo e organização de seminários com enfoque na 

configuração ético-política e nas implicações objetivas das manifestações anti-

humanitárias em face dos direitos e das necessidades de populações tais 

como: refugiados de guerra, imigrantes, indígenas, presidiários, adolescentes, 

entre outros.    
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NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE FAMÍLIA: TRATAMENTO 

TEÓRICO-METODOLÓGICO E QUESTÕES TÉCNICO-OPERATIVAS 

PRESENTES NA INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

PROFA DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Os estudos e pesquisas conduzidos no Núcleo fundamentam-se na 

dimensão sócio-histórica da família, para analisar sua característica de espaço 

particular e dos afetos, paralelo e articulado ao papel público   que ambos 

desempenham na sociedade. Destaca-se assim a importância variável desses 

aspectos na reprodução social e econômica. O estudo da constituição dos 

grupos familiares, em sua constante transformação, é especialmente salientado 

no conjunto das relações que se estabelecem entre Estado e sociedade. Com 

uma seleção de leituras - tidas como fundamentais do ponto de vista conceitual 

e histórico - amplia-se a compreensão dos procedimentos de aproximação ao 

tema. Além disso, serão realizados eventos com convidados e feitas 

apresentações pelos próprios participantes do Núcleo, aproveitando-se 

especialmente seus projetos de pesquisa. Nesse semestre está em curso no 

Núcleo uma pesquisa qualitativa coletiva acerca dos parâmetros hoje 

encontrados nas metodologias de trabalho profissional com famílias e em suas 

decorrências para a formação interdisciplinar (“A Formação e a Intervenção dos 

Profissionais quanto à Família e ao Trabalho com ela”. 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE: NARRAÇÃO, 

INTERPRETAÇÃO E SIGNIFICADO NA PESQUISA COM FONTE ORAL 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 
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EMENTA: O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Identidade – NEPI é um 

espaço pedagógico interdisciplinar, de formação de pesquisadores em Serviço 

Social e áreas afins. Centra seus estudos e pesquisas em metodologias que 

possibilitem a análise da realidade social, a partir do trabalho com a fonte oral, 

na sua interação com as demais fontes. 

Situa a pesquisa com fonte oral como metodologia de análise da realidade 

social capaz de alcançar a experiência dos sujeitos no seu viver histórico 

cotidiano e na elaboração de seus modos de vida. 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS: 

MOVIMENTOS SOCIAIS, DEMOCRACIA E O SERVIÇO SOCIAL: DESAFIOS 

PARA A PESQUISA E PARA O DEBATE PROFISSIONAL  

PROFA DRA ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DA 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: No 1º semestre de 2016 o Nemos realizará estudos, pesquisa e 

debates sobre os movimentos sociais urbanos em suas relações com o Estado 

e outros atores da sociedade civil, focalizando a intervenção dos movimentos 

sociais no contexto de crise econômica e política brasileira. Compõe a pauta de 

estudos o debate contemporâneo sobre as novas configurações e dinâmicas 

dos movimentos sociais, seus efeitos político-institucionais e a consolidação 

democrática.  O debate versará, também,  sobre a atuação profissional no 

fortalecimento das lutas e organização social, problematizando os limites e 

possibilidades para o trabalho dos assistentes sociais.  
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NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE POLÍTICA SOCIAL: POLÍTICAS 

SOCIAIS, ORÇAMENTO E FUNDO PÚBLICO NO CONTEXTO DA CRISE. 

PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: "O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social dedica-se ao 

estudo, análise e compreensão das políticas sociais, concebidas como 

estratégias de mediação das relações entre Estado, sociedade civil e mercado, 

na arena de lutas por acesso à riqueza. Seu objeto são os processos de 

produção, acesso, apropriação e fruição da riqueza social. Considerando-se 

que, na agenda da política social os níveis local, regional, nacional e 

supranacional da questão social se entrecruzam e se determinam mutuamente, 

trata-se de perquirir os fatores de configuração da crise capitalista 

contemporânea e das alternativas frente à mesma, admitindo-se o liame entre 

política e economia capitalista e a frequente sujeição da primeira à última. 

Deriva daí o interesse em identificar os projetos societários em confronto e as 

diferentes concepções acerca da crise das quais dependem as decisões 

relativas às políticas sociais. O propósito é contribuir para o combate às 

desigualdades de renda, de gênero, étnico-racial e sócio-territorial, sob valores 

democráticos e princípios universalistas de justiça social" 

 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: SUAS: PLANO DECENAL 2016-2026 

PROFA. DRA. ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3  
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EMENTA: O NEPSAS-Núcleo de Seguridade e Assistência Social implantado 

no Programa de Pós Graduação em Serviço Social da PUCSP desde 1985.Ele 

se faz presente no novo currículo  do PEPGSSO, em implantação no 

1ºsemestre de 2016, consolidando sua trajetória de um dos NEP pioneiros no 

PEPGSSO, bem como, sua posição inaugural em colocar sob tema de estudos 

e pesquisas a política de assistência social, e sua gestão pelo SUAS-Sistema 

Único de Assistência Social, no âmbito dos programas brasileiros de Pós 

Graduação em Serviço Social.  

No primeiro e segundo semestres de 2015 os membros do NEPSAS se 

dedicaram a avaliação do Plano Decenal de Assistência Social 2005 -2015, 

conhecido como SUAS+10. Cada uma das metas desse plano foi analisada e 

avaliada perante os resultados obtidos e informados pelos CENSOS SUAS, 

MUNIC e outras fontes de dados sobre o SUAS e seus resultados.  

A partir dessa avaliação os trabalhos do NEPSAS no primeiro semestre de2016 

será o de indicar quase serão metas prioritárias para o novo Plano Decenal que 

está sendo objeto de reconhecimento pela frase motivadora: Consolidar o 

SUAS de vez de 2016 a 2026. 

 

 

NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS  SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO: 

SERVIÇO SOCIAL E TRABALHO EM SERVIÇOS: PRECARIZAÇÃO, 

INTENSIFICAÇÃO, FEMINIZAÇÃO, GERENCIALISMO 

PROFA. DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

OBJETIVOS: 

1.Dar continuidade às análises sobre o serviço social como especialização do 

trabalho coletivo e o/a assistente social como trabalhador/a assalariado/a dos 
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serviços, problematizando as relações entre trabalho, serviços, fundo público e 

valor; 

2.Analisar tendências e configurações do mercado de trabalho no setor de 

serviços, particularizando suas expressões nas politicas sociais: precarização, 

intensificação, feminização e gerencialismo;  

3.Problematizar a natureza e o significado dos serviços sociais no capitalismo 

contemporâneo em sua dupla dimensão contraditória: como valor criado pelo 

trabalho e expropriado pelo capital e pelo Estado e como direito da classe 

trabalhadora em suas lutas de resistência. 

 

 

ATIVIDADE PROGRAMADA: A CONSTRUÇÃO SÓCIO HISTÓRICA DO 

ESTADO BURGUÊS 

Professores: 

Responsável – Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo 

Convidados: Profª Drª Maria Angélica Borges, Dr. Paulo Douglas Barsotti 

(FGV/SP) e Dr. Anderson Deo (Unesp/Mar.) 

DATAS: 13/04, 20/04, 27/04, 04/05 e 11/05 – QUARTA - FEIRA 

CRÉDITOS: 2 

 

O Estado burguês nasce da necessidade da organização das relações sociais 

do capitalismo em centralizar a administração da produção de mercadorias, da 

unificação dos territórios que constituirão os Estados Nacionais, da elaboração 

de leis e de moeda nacionais, de pesos e medidas unificadas e de um exército 

nacional, além da estruturação de um poder central de hegemonia burguesa. 

Alguns autores entendem que o nascimento dos Estados Nacionais 

absolutistas constituem a gênese dos Estados burgueses, como Nicos 

Poulantzas1 mas, outros estudiosos, como Perry Anderson2, partem do 

pressuposto que os Estados absolutistas são resultados de uma reação feudal 
                                                           
1
 N. Poulantzas, Poder Político e Classes Sociais, Lisboa, Portucalense, 1971. 

2
 P. Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, Porto, Afrontamento, 1984. 
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contra os levantes camponeses. Esta será uma das polêmicas tratadas em 

nossa ATP. 

O Estado que emerge das revoluções burguesas – com a Revolução de 1640, 

na Inglaterra e posteriormente, a Revolução Americana de 1775 e a Revolução 

Francesa de 1789 – construirá os fundamentos da forma-política  burguesa e 

principalmente os acontecimentos de 1848, o governo de Luis Bonaparte e a 

formação do Estado alemão, em 1871, conformam as estruturas jurídico-

políticas do Estado burguês, principalmente a morfologia institucional das 

“salvaguardas” contra os levantes operários e camponeses, através de 

legislações que garantiam as “exceções” intrínsecas à forma política da 

democracia burguesa, especialmente, o bonapartismo e o bismarckismo. 

 

PROGRAMA: 

 

Período: 13 de abri a 11 de maio de 2016 

 

Abril: das 9h00às 12h00 

13 – Os Fundamentos Teóricos do Estado Moderno 

20 – O Absolutismo é a Forma-Estado da Transição ao Capitalismo?  

27 –  As Revoluções Burguesas e os Estados Nacionais – as “vias” de 

desenvolvimento do capitalismo e as formas da democracia e do bonapartismo 

 

Maio: das 9h00 às 12h00 

04 – A Formação do Estado Nacional Brasileiro – a “via” brasileira do 

desenvolvimento capitalista 

11 – Colonial-Bonapartismo  e Autocracia Burguesa no Brasil  

 

Bibliografia Básica 
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