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ASSISTÊNCIA SOCIAL : POLÍTICA E GESTÃO I  

PROF. À DEFINIR 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:  No segundo semestre de 2018 a disciplina Assistência  Social : 

Política e Gestão I , que é centrada no âmbito da política brasileira de 

assistência social, fará o resgate das concepções fundantes da política pública 

de assistência social em sua trajetória de 30 anos desde a publicação do livro 

A Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, publicado pela 

Cortez Ed., em 1985 por Sposati, Yasbek, Falcão e Bonetti. 

O ponto de partida será o Seminário promovido pelo NEPSAS em 1994, sobre 

Polêmicas e Perspectivas da Política de Assistência Social ou uma década que 

antecipa a PNAS de 2004.Trata-se de construir a clara noção da heterodoxia 

conceitual dessa política e suas implicações.  

Segue-se com a concepção de proteção social, seus elementos conceituais   

pública particularizando a proteção social distributiva, e o modelo brasileiro de 

assistência social.  Trata-se aqui de aprofundar a concepção de proteção social 

e o sentido e implicações de uma política pública de proteção social.  A partir 

desta base ocorrerá o aprofundamento das categorias presentes na construção 

e operação do -SUAS -Sistema Único de Assistência Social entre os entes 

federativos. O conjunto de questões   postas a cada instância de gestão e a 

particularização das gestões municipais ocuparão as reflexões sobretudo 

considerando o Plano Decenal Nacional do SUAS -2016-2026. 
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL II 

PROFA. DRA. DIRCE HARUE UENO KOGA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

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”. 

PROGRAMA: A disciplina apresenta como fundamento a construção do 

conhecimento enquanto um processo contínuo de aproximação com o 

movimento da realidade, o que implica na consideração sobre o contexto 

histórico onde se dá a investigação, bem como os modos de conceber a 

relação sujeito-objeto. É nesse processo que se insere a dinâmica necessária 

entre texto e contexto na construção do conhecimento, em que se poderão 

descobrir técnicas e métodos mais adequados à apreensão do objeto de 

pesquisa. São previstas cinco unidades programáticas, cujos conteúdos são 

identificados a seguir. 

UNIDADE TEMA CONTEÚDO 

I 

Desafios da 

pesquisa hoje 

Mapeamento da pesquisa em Serviço Social e os desafios no 

processo de construção do conhecimento na 

contemporaneidade: identificação de temáticas e demandas de 

pesquisa; a relação sujeito-objeto e o papel do artesão 

intelectual. 

II 

Pesquisa: texto e 

contexto 

Processos societários e construção do conhecimento: desafios 

metodológicos para apreensão das mediações entre o 

processo social como totalidade e as particularidades das 

expressões da questão social no cotidiano dos territórios. 



 
 

 

 

Rua Ministro Godoi, 969, Perdizes - 05015-000 - São Paulo - SP - sssocial@pucsp.br  
www.pucsp.br/pos/ssocial      

6

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

III 

Abordagens 

quanti-qualitativas  

A relação entre abordagens quantitativas e qualitativas, a partir 

de experiências de pesquisas em curso no cenário atual da 

pesquisa social e em Serviço Social: diálogos com a sociologia 

urbana, a geografia, a estatística, a antropologia. 

IV 

Ferramentas 

socioterritoriais 

Ferramentas de pesquisa na construção de indicadores e 

cartografias sociais: um diálogo com instrumentos de medidas 

de desigualdades socioterritoriais e seus usos na academia e 

na gestão pública. 

V 

Avaliação 

Avaliação: Resenhas individuais e seminários grupais em torno 

das abordagens metodológicas comuns eleitas como 

prioritárias pelos alunos em seus respectivos temas de 

pesquisa. 

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, bem como pelo conjunto 

dos temas de pesquisas dos alunos participantes da disciplina, de tal forma a 

serem contempladas nas oficinas em laboratório. A disciplina apresenta duas 

modalidades (I e II) com similaridade nas unidades e temáticas, diferenciando-

se mais especificamente na unidade IV. Sua modalidade I  será ofertada no 

primeiro semestre, com ênfase na construção de medidas de desigualdades 
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socioterritoriais. A modalidade II  será ofertada no segundo semestre, 

priorizando as cartografias sociais. 

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 

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; 

- Realização de seminários grupais. 
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FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL II 

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 3ª FEIRAS DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA: O Módulo II (2º semestre de 2018) terá como proposta programática 

a análise da polêmica teórico/metodológica do Serviço Social na 

contemporaneidade, entendendo-a como expressão da incorporação pela 

profissão de matrizes fundamentais de conhecimento do social na sociedade 

burguesa. Este Módulo abordará também, os paradigmas emergentes e seu 

lugar no debate atual da profissão.  

 

LEITURAS BÁSICAS EM SERVIÇO SOCIAL 

PROFA DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA: Esta disciplina aborda autores, conceitos e temas que propiciem um 

patamar de aprofundamento histórico-conceitual referente à área de 

conhecimento do Serviço Social e ao seu universo profissional. 

O núcleo temático da disciplina volta-se para a análise da natureza do Serviço 

Social, seu estatuto teórico e profissional na divisão social e técnica do trabalho 

face às requisições do mercado de trabalho que tensionam a direção 

estratégica do projeto ético-político profissional, problematizando os desafios 

postos à teoria social crítica na construção de mediações que conectam 

trabalho, profissão e produção de conhecimento no contexto do capitalismo 

monopolista e suas crises. 
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OBJETIVO: Aprofundar o debate contemporâneo do Serviço Social como 

especialização do trabalho coletivo e suas polêmicas, com base nos 

fundamentos históricos e teórico-metodológicos do pensamento de Marilda V. 

Iamamoto, José Paulo Netto e demais autores de referência no campo marxista 

dentro e fora do Serviço Social, em diálogo com outras vertentes teóricas, 

considerando as metamorfoses do trabalho e sua nova morfologia no 

capitalismo do século XXI e suas expressões nas profissões, particularmente 

no Serviço Social.  

 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H00 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA:  Esta disciplina contempla o estudo e a análise das diferentes 

teorias européias, americanas e latino-americanas sobre movimentos sociais e, 

particularmente, sobre o processo histórico de constituição dos movimentos 

sociais brasileiros e suas expressões contemporâneas. 

 

O MÉTODO EM MARX 

PROFA DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA: A disciplina “O método em Marx” apresenta os fundamentos e 

pressupostos ontológicos da concepção teórico-metodológica de Marx. Através 

do estudo  das principais obras do autor e de pensadores herdeiros dessa 

tradição, assim como da explicitação do processo de sua apropriação pelo 

Serviço Social, objetiva-se a capacitação dos alunos para a pesquisa, numa  

perspectiva investigativa crítica, histórica e de totalidade.    
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PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS, PRÁTICAS PROFISSIONAIS E  

TRANSDISCIPLINARIDADE II 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA:  O curso prioriza as questões metodológicas que envolvem 

diretamente a prática social e a necessária reflexão em torno das estratégias 

de ação. Tem como eixo principal a articulação entre o universal e o particular. 

Analisa criticamente as tendências do agir profissional  enfatizando, os modos 

de intervenção nas perspectivas inter e transdisciplinares e suas possíveis 

implicações para o exercício das práticas sociais, especialmente aquelas 

relacionadas ao Suas, Crass, Creas, políticas sociais, etc... 

METODOLOGIA:  O curso consiste de aulas expositivas, seminários, leituras, 

discussão de textos, filmes e vídeos. A orientação pedagógica destaca também 

temas de interesse dos participantes que poderão ser exercitados através de 

oficinas da prática, em sala de aula. A avaliação resultará do conteúdo 

trabalhado relacionado à prática dos alunos. (A oficina da prática é um dos 

instrumentos pedagógicos utilizado na perspectiva de facilitar a articulação 

entre os conhecimentos teóricos desenvolvidos no curso e a prática profissional 

dos cursantes). 

 
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: PARADOXOS DA MODERNIZAÇÃO-

REACIONÁRIO-SUBALTERNA DA VIA-BRASILEIRA AO CAPITAL ISMO 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3  
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Paradoxos da Modernização-Reacionário-Subalterna da Via-

Brasileira ao Capitalismo (as bases materiais do irracionalismo 

brasi leiro) 

1.O Brasi l da Segunda metade do século XIX e o processo 

industrializador – a consolidação da via “prussiano-colonial” 

2.Ideias Dentro e Fora do Lugar – a incompletude da revolução 

burguesa: autocracia, democracia e l iberalismo numa formação 

social de raiz colonial   

3.Pensamento reacionário e a “teoria” racista brasileira – o 

“branqueamento” como projeto nacional 

4.Resistência, Democracia e classes sociais – a chegada do 

socialismo e do marxismo no Brasi l  

EMENTA : A proposta deste seminário é elencar alguns aspectos 

relevantes que irão constituir a morfologia societal brasi leira, 

evidenciando, a partir da forma histórico-part icular da objetivação 

do capital ismo no Brasil, os elementos consti tutivos da sociedade 

brasi leira, em part icular,  a persistência do conservadorismo e do 

reacionarismo – e da exclusão social,  principalmente de 

proletários negros, mestiços e indígenas – sob a forma da 

autocracia burguesa, que ao longo da história brasileira,vem se 

material izando, hora sob a forma de bonapartismo explícito, ora 

sob a forma de legalidade burguesa l imitada e inst itucionalizada. 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA I 

PROF. À DEFINIR 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 
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EMENTA:  A disciplina constitui-se em espaço de formação de pesquisadores e 

se insere no conjunto de atividades centradas na abordagem do processo de 

pesquisa, constituindo-se em  estratégia  para debater e analisar os projetos de 

pesquisa dos mestrandos, numa dinâmica participativa, individual e coletiva, 

com vistas ao amadurecimento do processo reflexivo/crítico relacionado à 

produção de conhecimento em Serviço Social 

 

SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL II 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: A disciplina centra-se no estudo do trabalho profissional cotidiano do 

Assistente Social, em uma perspectiva ético-política. 

Analisa as determinações societárias contemporâneas em suas relações com 

as demandas que se expressam no cotidiano institucional, situando as 

possibilidades teórico-metodológicas e técnico-operativas de realização do 

trabalho cotidiano na perspectiva da ética e dos direitos humanos. 

 

TEMA: Leitura ontológica do trabalho profissional cotidiano 

 

OBJETIVOS: Analisar o trabalho profissional do Assistente Social, 

considerando tanto as determinações contemporâneas que sobre ele incidem, 

bem como as demandas e requisições que se instituem em face de tais 

conjunturas de crise.  

Evidenciar suas expressões no cotidiano de vida dos sujeitos, imprimindo 

novos sentidos e tensões no trabalho cotidiano do Assistente Social. 

Construir elementos para apreender a esfera ontológica presente no trabalho 

cotidiano 
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METODOLOGIA: O Curso é realizado através de proposta pedagógica que 

pressupõe a ativa participação dos discentes nas diferentes atividades, tendo 

em vista subsidiá-los em novas leituras de seu cotidiano profissional, de modo 

a lançar luzes sobre sua importância como terreno fecundo da ação 

profissional, como um campo aberto de mediações.  

A avaliação se realiza ao longo do curso, considerando-se a participação no 

conjunto das atividades, a assiduidade, bem como a elaboração individual de 

ensaio de reflexão sobre alguma das temáticas estudadas que mais 

diretamente se relacione com sua dissertação ou tese. Para avaliação do 

ensaio, os principais critérios serão a perspectiva crítica da análise e o uso de 

referenciais teóricos trabalhados ao longo do Curso. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM APROFUNDAMENTO 

MARXISTA: REFORMA OU REVOLUÇÃO? O DEBATE PERMANENTE   

PROFA DRA MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA:  A perspectiva revolucionária em Rosa Luxemburgo, Lenin e Trotsky 

PROGRAMA: -A fase de decomposição mundial do capitalismo 

                       -A questão do partido e sindicatos 

                      - Os desafios contemporâneos da luta de classes: o papel da 

direção do proletariado na luta antimperialista, anticapitalista na perspectiva da 

revolução social 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE CRIANÇA E 

ADOLESCENTE:  SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

PROF. DR. À DEFINIR 

HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITO: 3  

 

EMENTA: A Política de Criança e do Adolescente tem sido palco de intensos 

confrontos de concepções e de práticas em torno da doutrina da proteção 

integral preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente. A despeito dos 

avanços alcançados após a sua promulgação, são recorrentes os movimentos 

tendentes a perpetrar alterações na legislação e na política social da área, em 

desacordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e no ECA. 

Na perspectiva da intransigente defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o 

Adolescente se ocupa da investigação em torno das questões da área, 

privilegiando o Sistema de Garantia de Direitos, de modo a subsidiar as 

reflexões e as intervenções profissionais nos vários âmbitos do poder público e 

da sociedade civil. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO E QUESTÕ ES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: INTERDISCIPLINARID ADE E 

PRÁTICAS SOCIAIS: UM EXERCÍCIO PARA A FORMAÇÃO PROF ISSIONAL 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Reflexões sobre a produção do conhecimento em Serviço Social e 

sua expressão no exercício da prática profissional priorizando o exercício para 

uma formação crítica interdisciplinar.  O Núcleo dará continuidade aos estudos 
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de temas transversais que vem realizando e ao desenvolvimento do projeto de 

pesquisa coletiva: “Trajetória da história do Serviço Social – diferentes visões e 

versões”. Serão mantidas as reflexões sobre os projetos de pesquisas dos 

discentes e as discussões sobre ensino e docência em Serviço Social. 

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

dissertações e de teses dos participantes, a realização da: “Mesa Discente”, 

“Diálogos Transversais”, “Oficinas de Cinema e do Conhecimento”. 

Estudos em andamento: 

•A perspectiva inter e transdisciplinar no exercício da pesquisa 

•A subjetividade na formação e na prática do Serviço Social 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÉTICA E DIREITO S 

HUMANOS: CONSERVADORISMO EVANGÉLICO E A IDEOLOGIA D A 

PROSPERIDADE 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 19H15 AS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA GERAL : 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: 
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apologia da violência e do irracionalismo no enfrentamento ideológico dos 

antagonismos sociais no brasil.  

EMENTA ESPECÍFICA: Dando continuidade aos estudos acerca das 

expressões atuais do conservadorismo no Brasil, o Nepedh dará 

prosseguimento ao estudo das religiões evangélicas, visando desvelar seus 

fundamentos ético morais e suas ideologias.  

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE FAMÍLIA: REPROD UÇÃO 

SOCIAL E FAMÍLIA 

PROFA. DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

EMENTA:  Os estudos e pesquisas conduzidos neste Núcleo fundamentam-se 

continuamente na dimensão sócio-histórica da família, vista dentro das 

relações variáveis entre Estado e sociedade.  

Tal direção leva à análise de sua característica simultânea de espaço particular 

e dos afetos, paralelo e articulado ao papel público que desempenha na 

sociedade contemporânea. 

Além da seleção de leituras relevantes para o aprofundamento dos temas, 

serão realizados eventos com convidados e feitas apresentações pelos 

próprios participantes do Núcleo, além de análises de projetos nas áreas de 

pesquisa, internos ou externos. Estes últimos se centram no Núcleo, 

desenvolvendo-se neste semestre quanto aos temas: formação profissional 

interdisciplinar para o trabalho com a família; mudanças legais e profissionais 

em curso nessa área; linhas gerais das transformações familiares em esfera 

local e global.  
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE : MÚ LTIPLAS 

NARRATIVAS EM HISTÓRIA ORAL: DETERMINAÇÕES CULTURAI S 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3  

EMENTA: O Núcleo de Estudos e Pesquisa 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. 

OBJETIVO E METODOLOGIA: Com base em metodologia essencialmente 

participativa, o objetivo do Núcleo no semestre será analisar as múltiplas 

possibilidades de trabalhar com as narrativas orais como expressões sócio-

históricas concretas do modo de viver, lutar e resistir dos sujeitos sociais, 

trazendo aportes significativos para a pesquisa e para o trabalho profissional 

cotidiano. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCI AIS: 

CRISE DA DEMOCRACIA, ESTRATÉGIAS DE LUTA E FORMAÇÃO  

POLÍTICA 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 
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EMENTA: No 2º semestre de 2018 o Nemos realizará estudos e pesquisas 

sobre os movimentos sociais no cenário político brasileiro de crise da 

democracia e de desmonte dos direitos sociais. Daremos destaque para a 

discussão das estratégias de luta e a formação política nos movimentos 

sociais, a partir das experiências organizativas e formativas de diferentes 

movimentos sociais. Faz parte também do escopo do semestre, a continuidade 

ao projeto de pesquisa MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: 

FORMAÇÃO, MEMÓRIA, IMPASSES E PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA 

POLÍTICA HABITACIONAL.  

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS  SOBRE SEGURIDADE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: RUMOS DO SUAS APÓS TRÊS DÉCADAS  DA CF-

88 

PROFA DRA ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITO: 3 

EMENTA:  A CF-88 completará 30 anos em outubro de 2018.Um dos grandes 

marcos da CF-88 foi  o de instalar no Brasil a seguridade social  como direito 

do cidadão brasileiro. Em seu interim reconheceu o campo da assistência 

social  como um dos direitos sociais  de responsabilidade estatal. Durante as 

três  últimas décadas a conformação desse novo direito  social  tem sofrido 

 avanços  e reveses que exigem  o entendimento de suas vertentes distintivas.  

É em 2018-2, que ocorrerão eleições presidenciais em  conturbado periodo 

 social e político, em que os ditames constitucionais estarão postos a prova 

 quanto ao seu modo de presença, omissão ou  ausência  nos programas  de 

governos dos candidatos.  

Esse material  programático será coletado pelo NEPSAS  junto aos partidos 

políticos e coligações  de modo a decodificar o entendimento que  reservam à 
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política de assistência social  e ao SUAS em suas preocupações e 

compromissos 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROF ISSÃO: 

SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO EM SERVIÇOS E NOVA MORFOLO GIA NA 

ERA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

PROFA. DRA RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Desenvolver estudos e pesquisas, com base na teoria social 

marxiana e marxista, sobre o serviço social na divisão social (sexual) e técnica 

do trabalho no contexto do capitalismo contemporâneo como uma 

especialização do trabalho coletivo. Aprofundar as reflexões sobre a natureza e 

expansão do trabalho em serviços e a inserção do/a assistente social neste 

setor, analisando os conteúdos e a direção social do trabalho, as novas formas 

de gestão e de organização do trabalho, os processos de assalariamento a que 

está submetido/a, especialmente na esfera estatal, problematizando as 

relações que se estabelecem entre o Estado, as políticas sociais, a gestão do 

fundo público e a lei do valor.  

TEMA DO SEMESTRE: Serviço Social, trabalho em serviços e nova morfologia 

na era das tecnologias digitais. 

Objetivos : Aprofundar a reflexão sobre o significado e a natureza dos serviços 

e do trabalho nesse âmbito, no processo de produção e reprodução das 

relações sociais capitalistas. Tendo como referência a teoria social marxiana e 

os aportes de autores clássicos e contemporâneos sobre a expansão do 

trabalho em serviços e o papel que assumem no processo de valorização no 

capitalismo monopolista do século XXI, serão analisadas formas de 
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organização e processamento do trabalho de assistentes sociais em distintos 

espaços ocupacionais no amplo e heterogêneo campo dos serviços sociais, 

destacando-se: as novas estratégias de controle gerencial e de intensificação 

do trabalho; a presença cada vez maior das tecnologias de informação e 

comunicação; suas incidências nas condições, nos conteúdos e na forma de 

ser do trabalho, nas sociabilidades individuais e coletivas, na vida e na saúde 

de assistentes sociais.                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


