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EMENTÁRIO 1º SEMESTRE DE 2021 

 

ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL  

PROFA DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO 

HORÁRIO:  3ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H00 

CRÉDITOS: 3      

 

EMENTA: A disciplina Ética e Serviço Social oferece a fundamentação ontológica 

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

específico de objetivação de valores. Percorrendo a sua gênese e 

desenvolvimento histórico, a disciplina aborda as determinações e contradições 

que incidem sobre as motivações, os conflitos e dilemas ético-morais que 

perpassam pela vida cotidiana exigindo escolhas e decisões de valor. O resgate 

da trajetória histórica da ética profissional visa analisar as implicações éticas da 

intervenção profissional no contexto atual, objetivando a capacitação ético-política 

e à criação de estratégias de viabilização dos valores e princípios afirmados no 

Código de Ética Profissional.         

 

 METODOLOGIA: O curso é dado em aulas expositivas dialogadas, prevendo a 

utilização de recursos didáticos como filmes, vídeos, exercícios e dicas culturais. 

A leitura prévia dos textos indicados é obrigatória, assim como a elaboração de 

um trabalho final individual que deve ser entregue no prazo indicado pela 

coordenação geral da PG. O trabalho final deve ser original, fundamentado a 

partir do conteúdo tratado no curso, observando os pressupostos teórico-

metodológicos exigidos na pós-graduação: linguagem clara e articulada e 

fundamentação teórica das ideias apresentadas. Deve ser entregue antes do 

termino do curso em data previamente marcada pela professora. 

 

 

 

 

http://www.pucsp.br/
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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: 4ª 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, 

destacando os fundamentos filosóficos das matrizes fundamentais (situadas nas 

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

 

DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA: A disciplina será desenvolvida através 

de exposições orais do docente, com a referência imediata aos textos da 

http://www.pucsp.br/


 
 

 

 

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 

bibliografia de cada unidade (cuja leitura é indispensável para o aproveitamento 

da disciplina). 

AVALIAÇÃO: A avaliação do aproveitamento discente terá por base um trabalho, 

individual, de caráter monográfico e incidente sobre unidade programática de livre 

escolha do discente, a ser apresentado ao fim da disciplina 

 

 

GESTÃO SOCIAL: FUNDAMENTOS E PROTAGONISTAS 

PROFA DRA. MARIANGELA BELFIORE  WANDERLEY 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 14HS ÀS 17H00 

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 modelos e 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, como componentes fundamentais e estratégicos no ciclo do planejamento 

e da gestão das políticas e programas sociais 

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19HS AS 22HS 

CRÉDITOS: 3 

 

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

europeias, americanas e latino-americanas sobre movimentos sociais e, 

particularmente, sobre o processo histórico de constituição dos movimentos 

sociais brasileiros e suas expressões contemporâneas”. 

http://www.pucsp.br/
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POLÍTICA SOCIAL I 

PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: “Esta disciplina visa a análise e compreensão das bases teóricas e 

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

das determinações econômicas, políticas, sociais e culturais compreendidas na 

dinâmica do sistema capitalista. Trata-se de buscar compreender a política social 

a partir do final do século XIX, em diferentes contextos históricos, destacando-se 

o período do segundo pós-guerra, com a emergência do Estado de Bem-Estar 

Social e o padrão keynesiano-fordista de desenvolvimento capitalista e, desde o 

final dos anos 1970, a sua retração no contexto da crise. 

 

1o Semestre de 2021: Fundamentos e História das Políticas Sociais 

2o Semestre de 2021:  Políticas Sociais Brasileiras  

 

OBJETIVO: Estudar os fundamentos e a história das políticas sociais, 

identificando e pondo em questão as principais tendências da área no contexto da 

crise capitalista contemporânea.  

 

TEMÁTICAS:  

1.Fundamentos e História da Política Social 

2.Estado do Bem-Estar Social: emergência, consolidação, crise, reforma e 

contrarreforma 

3.Projetos societários em confronto na gestão das políticas sociais 

4.Gestão social no capitalismo contemporâneo: Estado, mercado e sociedade 

5.Cooperação internacional no âmbito das políticas sociais 

 

 

http://www.pucsp.br/
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SEMINÁRIOS DE PESQUISAS II 

PROFA DRA. CAROLA CARBAJAL ARREGUI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: A disciplina constitui-se em espaço de aprofundamento na formação 

de pesquisadores, tendo como referência as áreas de concentração do Programa. 

Objetiva promover o exercício da pesquisa, a utilização dos componentes 

técnicos e procedimentais, bem como o necessário diálogo com as questões 

teórico-metodológicas envolvidas na produção de conhecimento e na pesquisa 

em Serviço Social. Os seminários de pesquisa combinam o estudo de bibliografia 

de referência e a análise de experiências de pesquisas realizadas pelo Serviço 

Social e pelas Ciências Sociais, de forma a colaborar na dicussão dos percursos 

de pesquisa de mestrandos e doutorandos e dos cuidados teórico-metodológicos 

especialmente vinculados á pesquisa de campo  

 

OBJETIVOS: 

- Subsidiar a formação em pesquisa, de forma a contribuir na elaboração dos 

processos de investigação dos mestrandos e doutorandos; 

- Estabelecer um diálogo crítico e reflexivo entre os marcos teórico-

metodológicos, as experiências de pesquisa realizadas e os projetos de pesquisa 

dos alunos; 

- Promover o exercício da pesquisa, a utilização dos seus componentes técnicos 

e procedimentais, bem como o necessário diálogo coma as questões teórico-

metodológicas envolvidas. 

. 

 

 

 

 

http://www.pucsp.br/
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SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: 50  ANOS DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

DA PUCSP EM TESES E DISSERTAÇÕES  

PROFA DRA ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: -Em 2019-2  foi  realizado  o levantamento de toda produção em teses 

e dissertações do PEPGSSO. Paulo Meira, doutorando, do PEPGSSO, criou a 

plataforma PLASSO, que registra todos os produtos por título, com entrada pelas 

datas de defesa ou titulação, reconhecimento do orientador e da banca de 

arguição. Este esforço foi inédito pois os registros da PUCSP quanto a pós 

graduação estão dispersos e ainda manualmente arquivados, o que exigiu a 

busca em   antigos livros de atas que registravam sem distinção de área do 

conhecimento todas as atas de defesa.  

Embora concluída até 2019 a PLASSO ficou paralisada em função do trabalho 

remoto   não sendo ainda introduzida na rotina de registros.do PEPGSSO. 

Construir a PLASSO foi bastante trabalhoso pois os registros da produção só 

foram digitalizados pela Secretaria Acadêmica da Pós-graduação, a partir de 

2003, isto é, 30 anos após o início do mestrado em serviços social da PUCSP. Os 

dados da Biblioteca não guardam fidelidade com alunos, produções, orientação e 

banca de arguição. Resgatar tais dados exigiu recorrer a livros de atas arquivados 

na Reitoria da PUCSP e na Secretaria Acadêmica da PUCSP que não estão 

ordenados e muito menos escaneados. Isto exigiu muitas horas de levantamento.  

Os seminários temáticos contam com 15 sessões somente realizadas de agosto a 

dezembro objetivo primeiro é o de qualificação da produção pela sua intensidade 

por área temática e suas nuances de presença durante os diferentes períodos de 

tempo. Par tanto será necessário identificar uma periodização para o PEPGSSO, 

que imprima algum significado para a produção do programa.  Uma primeira 

aposta diz respeito a introdução e as alterações em áreas de concentração e 

linhas de pesquisa.  

http://www.pucsp.br/


 
 

 

 

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

10 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

Os conjuntos de produção será objeto de seminários de debates com professores 

e pesquisadores de modo a poder colher mais elementos  

que possiblitem a interpreçtão  dos lementos de modo democratico. O objetivo é o 

de concluir, com procedimentos analíticos a qualificação do   o material coletado 

mediante diálogo entre alunos (atuais e já desligados) e docentes que se 

disponham a partilhar de tais debates.   

Esse processo, implicará ainda, em diálogo com a produção internacional com os 

parceiros de Portugal e da Argentina que agregam múltiplas dissertações e teses.  

Por fim, considero que um processo de trabalho semanal articulado e participativo 

permitirá chegar a um produto significativo até o final do semestre permitindo que 

o PEPGSSO conte com um material analítico para subsidiar suas propostas 

comemorativas dos 50 anos.  

Serão 15 sessões de trabalho cujos temas decorrerão da identificação das linhas 

de pesquisa adotadas pelo programa ao longo das décadas. Possivelmente 

caberá análise de cluster de modo a permitir agregações analíticas.  

Vejo na flexibilidade do Seminário Temático um lócus extremamente adequado a 

realização da debates com a sequente produção de” papers” que promoverão 

elementos para as reflexões e publicações do PEPGSSO.  

 

 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: TRABALHO E 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO  

PROFA DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: No campo das práticas sociais persiste com mais força a necessidade 

de discutir as distintas perspectivas teóricas sobre a violência e suas múltiplas 

expressões no âmbito do Serviço Social e das ciências humanas. O Seminário 

propõe analisar a violência doméstica e de gênero, os diferentes trabalhos sociais 

que vêm sendo realizados sobre esta questão procurando destacar os 

http://www.pucsp.br/
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conhecimentos em torno da temática e os impactos da Pandemia do COVID-19 

no campo da Violência Doméstica. 

Objetivo Geral 

Analisar e discutir as diferentes perspectivas teóricas e práticas no campo da 

violência e as possibilidades de expansão de conhecimentos para o exercício 

profissional. 

 

METODOLOGIA: O Seminário será desenvolvido através de aulas expositivas e 

dialogadas, palestras, leituras, discussão de textos, filmes e vídeos através de 15 

encontros,  sendo um por semana. Contará com a participação de diferentes 

professores convidados (de diferentes áreas do conhecimento) e será realizado 

em atividade interdisciplinar promovida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

sobre Ensino e Questões Metodológicas em Serviço Social  (NEMESS), do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social e pelo Núcleo de 

Pesquisa e Investigação de Teorias de Gênero, Sexualidades e Diferenças (NIP), 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social. 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL I 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O Curso centra-se no estudo do cotidiano profissional em suas 

intrínsecas relações com as dinâmicas societárias e processos históricos vividos 

pelos sujeitos sociais. A partir de uma leitura ético-política da profissão, analisa os 

principais marcos da formação sócio-histórica brasileira em suas profundas 

interações com as raízes da questão social, evidenciando suas expressões no 

cotidiano de vida dos sujeitos que são demandantes e/ou usuários das políticas 

públicas, pela mediação das intervenções socioinstitucionais. 

http://www.pucsp.br/
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Situa-se em uma perspectiva dialética em cujo âmbito o cotidiano institui-se como 

terreno fecundo da práxis e espaço privilegiado da ação profissional. 

 

TEMA DO SEMESTRE: O trabalho profissional cotidiano: particularidades, 

tensões e possibilidades de realização 

 

OBJETIVOS: Analisar o trabalho profissional do Assistente Social, considerando 

tanto as determinações contemporâneas que sobre ele incidem, bem como os 

principais marcos da formação sócio-histórica brasileira em suas profundas 

interações com as raízes da questão social.  

Evidenciar suas expressões no cotidiano de vida dos sujeitos e nas demandas 

que se expressam no cotidiano socioinstitucional. 

 Analisar as particularidades e tensões do trabalho cotidiano do Assistente Social, 

situando as possibilidades de sua realização em uma perspectiva ético-política. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS E APROFUNDAMENTO MARXISTA:  

MARX AS MARGENS: AMÉRICA LATINA E AFRICA - UM PROCESSO DE 

COLONIZAÇÃO E LUTA DE LIBERTAÇÃO  

PROFA. DRA. MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Discutir os fundamentos sócio-históricos da expansão capitalista e dos 

processos de colonialidade e colonialismo na América Latina e África e as lutas 

de libertação em ambos continentes. 

 

Programa: 

1- O desenvolvimento capitalista na América Latina e na África. 

2-  Escravismo, colonialismo, imperialismo e racismo. 

3- A servidão indígena e a escravidão negra.  

http://www.pucsp.br/
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4- As lutas de resistência e libertação dos povos originários da América Latina 

5- As lutas de resistência e libertação dos povos africanos  

6- A luta antirracista, anti-imperialista e anticapitalista.  

 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE: 

INFÂNCIAS, JUVENTUDES, FAMÍLIAS: DEBATENDO E INVESTIGANDO O 

ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO DA 

CIDADE DE SÃO PAULO. PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA - ETAPA 2 

PROFA. DRA. EUNICE TERESINHA FÁVERO 

HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: A política destinada a crianças, adolescentes e jovens tem sido palco 

de contínuos e intensos confrontos de concepções e de práticas, especialmente 

em torno da doutrina de proteção integral preconizada no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). A despeito dos avanços alcançados especialmente nas 

duas primeiras décadas de sua promulgação, têm sido  cada vez mais recorrentes 

e acentuados nos anos recentes os movimentos com vistas a alterações e 

retrocessos na legislação e na política social da área em desacordo com os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal,  no ECA e na Convenção 

Internacional dos Direitos das Crianças. Na perspectiva da intransigente defesa 

dos direitos das crianças, do/as adolescentes, do/as jovens e de suas famílias, o 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e Adolescentes se ocupa da 

investigação 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, assim como as resistências 

organizadas frente ao desmonte de direitos fundamentais.  

Com essa perspectiva, no primeiro semestre de 2021 o Núcleo centrará sua 

programação em: 

http://www.pucsp.br/
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1.Continuidade dos estudos, debates e investigação sobre a efetividade da 

proteção integral e do Sistema de Garantia de Direitos, a partir da realidade de 

um distrito de cada uma das cinco regiões geográficas da cidade de São Paulo, 

escolhidos com base nos altos índices de exclusão. Estudos e investigação 

inseridos na Etapa 2 de Projeto Integrado de Pesquisa, a qual privilegiará, no 

semestre, fontes bibliográficas, documentais e base de dados relacionados aos 

direitos fundamentais dispostos no ECA. 

2.Compondo a programação comemorativa dos 50 anos do PEPGSS, organizará:  

2.1.Um Seminário Presencial (ou Webnário) com temática sobre proteção de 

direitos de crianças, adolescentes e jovens, privilegiando medidas protetivas, 

socioeducativas e controle social democrático, tendo como referência 

pesquisadoras/es e marcas da produção do NCA desde sua criação em 1992.  

- Neste seminário, se viável, será lançada coletânea organizada pelo NCA-SGD: 

“INFÂNCIAS E JUVENTUDES: Proteção de Direitos e Violações” (Educ). 

2.2.Início da organização de evento similar, para o segundo semestre de 2021, 

com foco na ‘inauguração’ e desenvolvimento de pesquisas pelo NCA na área 

sociojurídica, particularmente a judiciária.  

2.3.Ambos os seminários serão acompanhados por “varal” de memórias (físico 

e/ou virtual) de pesquisadores do NCA ao longo de sua história (1992-2020), 

destacando seus “Marcos e Marcas”.    

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO E QUESTÕES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: VIOLÊNCIAS E VIOLAÇÕES: 

ESTUDOS E REFLEXÕES DECORRENTES DO ISOLAMENTO PANDÊMICO 

PROFA. DRA MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: No campo das práticas sociais persiste com mais força a necessidade 

de discutir as distintas formas de Violências e de Violações, especialmente no 

http://www.pucsp.br/
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contexto da pandemia que estamos vivendo. O Núcleo vai privilegiar a temática 

articulando o desenvolvimento do Seminário Temático Violência Doméstica: 

trabalho e produção de conhecimento que será realizado neste semestre, aos 

estudos sobre as diferentes metodologias de pesquisa, procurando conjugar 

reflexão e produção de conhecimentos sobre a temática. Também daremos 

continuidade ao projeto de pesquisa coletiva: “Trajetória da história do Serviço 

Social – diferentes visões e versões”, através do registro de “memórias de 

protagonistas assistentes sociais” e do início de nova pesquisa coletiva sobre o 

tema: “Impactos do isolamento na violência doméstica a partir dos Serviços de 

Assistência Social do Município de São Paulo”.  

 

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”. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS: O REBATIMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NA VIDA     

PROFA. DRA. MARIA LUCIA BARROCO 

HORARIO: 5ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H00 

CRÉDITOS: 3 

 

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

(NEPEDH) oferece o aprofundamento teórico das formas de ser sócio culturais e 

ético-políticas que incidem sobre a afirmação e a negação dos direitos humanos 

na sociedade contemporânea, visando a formação de pesquisadores, o 

fortalecimento de sua capacidade reflexiva, o adensamento do debate crítico do 

Serviço Social e a intervenção profissional dirigida à viabilização da ética e dos 

direitos humanos. O NEPEDH é cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq e suas atividades vinculam-se às pesquisas sobre o (neo) 

conservadorismo e o irracionalismo desenvolvidas pela coordenadora.  

http://www.pucsp.br/
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O primeiro semestre de 2021 dará continuidade ao estudo sobre os rebatimentos 

da pandemia da corona vírus na vida cotidiana dos sujeitos, abordando suas 

implicações objetivas e subjetivas, de enfrentamento do luto, suas formas de 

resistência em termos de valores como a indiferença, o negacionismo, entre 

outros.              

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE: PESQUISA, 

RESISTÊNCIA E CRIAÇÃO: VOZ E IMAGEM  

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

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 de natureza 

qualitativa que possibilitem a análise da realidade social, a partir do trabalho com 

a fonte oral, na sua interação com as demais fontes, inclusive de base 

quantitativa. 

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. 

Ao longo do semestre, a partir da interlocução com autores que trabalham a 

dimensão política da pesquisa e a situam no contexto de resistência e criação, 

serão realizados exercícios críticos de reflexão coletiva e apresentação de 

pesquisas, tanto por parte de pesquisadores do Núcleo quanto por outros 

especialmente convidados para tanto, possibilitando intercâmbio e troca de 

experiências. 

 

OBJETIVO E METODOLOGIA: Com base em metodologia essencialmente 

participativa, o objetivo do Núcleo no semestre será explorar as peculiaridades da 

pesquisa com fonte oral, especialmente no que se refere ao seu potencial crítico 

http://www.pucsp.br/
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de se expressar como espaço de resistência e confronto com o saber instituído, 

buscando conhecer, através das narrativas, as experiências vividas pelos sujeitos 

sociais em sua própria realidade. 

Será objetivo também evidenciar a rica interação da metodologia da história oral 

como trabalho profissional do Assistente Social em sua vertente crítica. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS: 

CONFIGURAÇÕES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E NA AMÉRICA 

LATINA: RESISTÊNCIAS, FORMAÇÃO POLÍTICA E ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL  

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DA 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O NEMOS no 1º semestre de 2021 dará continuidade aos estudos 

sobre movimentos sociais no Brasil e na América Latina, buscando debater as 

configurações dos movimentos sociais nos recortes de gênero, raça e geracional 

(juventudes), em particular dos movimentos urbanos de moradia e os desafios 

para a atuação profissional. 

Socializaremos os resultados das pesquisas:  

a)       SERVIÇO SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM ESTUDO NO ÂMBITO 

DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

b)        MARCAS DO TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO: MEMÓRIA, IMPASSES 

E DESAFIOS DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL. 

Iniciaremos ao projeto de pesquisa: PROCESSOS, TRAJETÓRIAS E 

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA – JUVENTUDES E MOVIMENTOS 

SOCIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO. 

 

 

http://www.pucsp.br/
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE POLÍTICA SOCIAL: FUNDO 

PÚBLICO,"AJUSTE FISCAL" E POLÍTICAS SOCIAIS EM FACE DOS 

IMPACTOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS  

PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H00 

CRÉDITOS: 3  

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Politica Social dedica-se ao estudo, 

analise e compreensão das politicas sociais, concebidas como estratégias de 

mediação das relações entre Estado, sociedade civil e mercado, na arena de lutas 

por acesso à riqueza social. Seu objeto são os processos de produção, acesso, 

apropriação e fruição da riqueza social. Considerando-se que, na agenda da 

politica 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 politica e economia capitalista e a frequente 

sujeição da primeira à ultima. Deriva dai ́ o interesse em identificar os projetos 

societários em confronto e as diferentes concepções acerca da crise das quais 

dependem as decisões relativas às politicas sociais. O propósito é contribuir para 

o combate às desigualdades de renda, de gênero, étnico-raciais e sócio-

territoriais, sob valores democráticos e princípios universalistas de justiça social”.  

OBJETIVO – 1o semestre de 2021  

Identificar e analisar as tendências quanto as estratégias para enfrentar a crise 

capitalista contemporânea, os diferentes projetos societários em confronto, no 

Brasil, e seus impactos para as politicas sociais, enfatizando a gestão do fundo 

publico.  

 

TEMÁTICAS 

Serão objeto de pesquisa e reflexão os seguintes tópicos: 

A Política Social no contexto da crise capitalista contemporânea 

http://www.pucsp.br/


 
 

 

 

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

19 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

Os projetos societários em confronto 

O Fundo Público e a Seguridade Social no Brasil 

Os impactos da pandemia do coronaviŕus na gestão do fundo público no 

âmbito das políticas sociais e as perspectivas em face da desigualdade 

social. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE SEGURIDADE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO À PROTEÇÃO SOCIAL DISTRIBUTIVA 

GARANTIDO PELO SUAS  

PROFA. DRA. ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: O Nepsas  em 2021-,tendo por base a nota tecnica publicada em julho 

de 2020 retomará  o conteudo e o processo de acesso a direitos sociais aos 

sujeitos cidadãs/aos  que lhe cabe prover no campo da proteção social 

distributiva.  

 

Coloca-se no centro da discussão  os modos pelos quais os serviços 

socioassistencias procedem o reconheicimento  social das/os cidadãs/os seus 

usuàrias/os.    

O direito ao acesso aos serviços socioassistenciais  se completa com  o direito a 

uma “atenção” sem qualquer tipo de censura moral por sua condição de pessoa 

em situação de desproteção social.  

A direção ético-politica  é a de que, essa “atenção”, seja revestida de aspectos 

formais e minimos de padrões éticos de  “compliance”. Do ponto de vista do 

usuário, a chegada dele a um serviço  poderia já constituir um direito. 

Estão em questão as  garantias minimas que os sujeitos  usuárias/os poderão 

usufruir na atenção recebida.Discutir as garantias minimas dos usuários dos 

http://www.pucsp.br/
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serviços socioassistenciais visando para além do acesso a direitos sociais a 

efetivação da ética na prestação de serviços socioassistenciais publicos.  

Busca-se  analisar a especificidade dos serviços socioassistenciais  apartri da 

compliance  que se molda nas relações entre o usuário e os serviços 

socioassistenciais.¹  

É preciso tornar claro que a mais simples orientação, ou aconselhamento, deverá 

ter sua contextualização a partir da realidade vivida pelo usuário, levando em 

consideração as circunstâncias que levaram o usuário a acessar o serviço, Esse 

momento estabelece a relação usuário e serviço e, essa relação em si, deve ser 

revestida de garantias minimas de direitos ao usuário. (ainda que o serviço 

acessado não seja o mais “competente” para acolher a demanda do usuário). 

 

 

1 Com origem no verbo inglês “to comply”, compliance é um termo amplamente 

aplicado para traduzir a conformidade de uma determinada corporação em 

relação às leis e regulamentos externos e internos. As   organizações públicas 

e privadas passaram a adotá-lo como uma regra essencial para a transparência 

de suas atividades. Os quatro pilares do compliance: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO: 

NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO NO "CAPITALISMO PANDÊMICO":(RE) 

CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO (PRESENCIAL E REMOTO) NO SERVIÇO 

SOCIAL  

PROFA. DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Dando continuidade às reflexões desenvolvidas no semestre passado, 

o NETRAB terá como objetivo aprofundar os debates e pesquisas sobre as 

http://www.pucsp.br/
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transformações do trabalho  e o  contexto da pandemia (e da pós pandemia) do 

novo coronavírus como processos que se entrecruzam com a crise social global 

de larga duração desde meados da década de 1970, que se complexificou após 

2008/2009, impactando violentamente a vida de milhares de trabalhadores e 

trabalhadoras no mundo inteiro. No caso do Brasil as consequências são 

profundas, pois a crise econômica associou-se à crise política a partir de 2016, 

com profunda regressão de direitos e ameaças à institucionalidade democrática. 

Em relação ao mundo do trabalho, em que o Brasil convive com um mercado de 

trabalho que excluiu historicamente imensas parcelas da classe trabalhadora do 

trabalho regulado e protegido, os efeitos da crise pandêmica são ainda mais 

devastadores com a ampliação sem precedentes do desemprego,  da 

informalidade, da queda dos salários e da renda, do aumento da pobreza, da 

desigualdade social, da precarização do trabalho e da vida. Embora essa situação 

não tenha sido criada pela pandemia, ela certamente expôs a crise estrutural do 

sistema de metabolismo do capital em tempos de “capitalismo pandêmico”. Nesse 

contexto ganha centralidade a incorporação maciça das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), no qual presenciamos a expansão do trabalho 

digital e de diferentes modalidades de trabalho on line, como o home office e o 

trabalho remoto, que passam a ser adotados em larga escala, em todas as áreas 

e setores do mercado de trabalho público e privado, atingindo também o trabalho 

de assistentes sociais. Tal situação não apenas incorpora novas formas de 

organização e processamento do trabalho, como (re) configura a totalidade do 

trabalho profissional (presencial e remoto) e suas formas de ser nos diferentes 

espaços ocupacionais em que se inserem os (as) assistentes sociais.  

É em torno dessas complexas questões que envolvem o trabalho profissional de 

assistentes sociais e demais trabalhadores (as), que o NETRAB pretende 

desenvolver o conteúdo nesse semestre. Tendo como referência a tradição 

marxista, serão analisadas as transformações, adaptações, reconfigurações do 

trabalho de assistentes sociais destacando-se os usos e os modos de 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e seu 

rebatimento nas relações, condições e organização do trabalho coletivo, nos 

http://www.pucsp.br/
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conteúdos e na qualidade dos serviços, como também na vida e na saúde de 

assistentes sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OBJETIVOS 

1.Analisar os significados, usos e modos de incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) nos processos de trabalho e na vida social, no 

contexto do chamado “capitalismo pandêmico”, nos termos de Ricardo Antunes. 

2.Identificar a presença do trabalho remoto ou teletrabalho no cotidiano 

profissional de assistentes sociais e demais trabalhadores (as), as formas de 

regulação quando existentes, as pressões e tensões para sua adoção, as 

situações concretas nas quais foi incorporado e possíveis impactos nas relações 

com usuários e na qualidade dos serviços prestados.  

3.Analisar a materialização das TIC no controle e gestão do trabalho de 

assistentes sociais em diferentes espaços ocupacionais, notadamente no âmbito 

estatal, bem como problematizar as mudanças e adaptações introduzidas no 

processamento e nas relações de trabalho, tendo em vista as atribuições e 

competências profissionais.  

4.Analisar as contradições decorrentes das transformações tecnológicas no 

capitalismo contemporâneo e as possíveis estratégias de utilização das TICs para 

potencializar projetos emancipatórios no trabalho e em distintas dimensões da 

vida social.  
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INTRODUÇÃO: O Serviço Social é herdeiro do conservadorismo, o que levou a 

profissão a realizar a crítica aos seus fundamentos, no interior do Movimento de 

Reconceituação, especialmente através da vertente de Intenção de Ruptura 

(Netto, 1991) brasileira. Atualmente a crítica se renova em função das demandas 

institucionais e formas atuais de objetivação do neoconservadorismo no exercício 

profissional, mas, também, pela presença marcante de práticas e de ideias 

neoconservadoras na vida cotidiana, na vigência de um governo de extrema 

direita, marcado  pelo ataque à democracia, pela desestruturação das políticas e 

garantias de proteção social no trabalho e na vida social, pela destruição da 

natureza, pelo aprofundamento de  tendências fascistas, de práticas racistas e 

irracionalistas. Fala-se de uma “onda conservadora”, de um “novo 

conservadorismo”, ou mesmo de um “neofascismo”, sem que se explicite, 

necessariamente, suas diferenças, revelando a necessidade de apreendermos as 

particularidades das diversas manifestações de ódio, de intolerância e de 

discriminação presentes na atual conjuntura, levando em conta que não se trata 

de uma questão de nomenclatura, mas do tratamento histórico das determinações 

que incidem sobre as configurações dos fenômenos em questão.  

 

EMENTA: Baseada numa perspectiva de análise ontológica-social, a Atividade 

Programada “Fundamentos dos conservadorismos e Serviço Social” visa 

capacitar os/as alunos/as para apreender os fundamentos sócio históricos do 

conservadorismo, do neoconservadorismo, do irracionalismo e do racismo, 

situando suas manifestações na conjuntura brasileira atual e seus rebatimentos 

no exercício profissional do Serviço Social. Planejada para se desenvolver em 08 

encontros semanais, nos meses de março e abril de 2021, às sextas feiras, no 

horário das 16hs às 19hs, a atividade contará com aulas expositivas teóricas e a 

presença de profissionais convidados/as que discutirão suas práticas específicas.  
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PROGRAMA:  

1.Aula teórica. Dia 12/03.  Prof.a Maria Lucia Barroco. 

O conservadorismo moderno em sua origem e no contexto histórico da 

decadência ideológica da burguesia. A função social da ideologia conservadora. 

Valores e princípios conservadores. 1848 e a crise da democracia, da razão, da 

filosofia, dos direitos humanos. O irracionalismo, a ideologia fascista e o racismo.    

 

2.Aula teórica. Dia 19/03. Fundamentos do neoconservadorismo: origem do 

movimento neoconservador norte americano e sua consolidação como programa 

político de governo, aliado ao militarismo e à religião. O caráter moralista da 

ideologia neoconservadora. Kirk Russel e os dez princípios neoconservadores.   

 

3.Aula teórica. Dia 26/ 03. Prof. convidado a definir. O racismo e os fundamentos 

da necropolítica.    

 

4. Materialização do neoconservadorismo, do irracionalismo e do racismo no 

exercício profissional: demandas e respostas:  

4.1. Prof. Tales Fornazier, e prof.a Marcia Eurico. Conservadorismo e racismo no 

cotidiano profissional (02/04);        

 4.2.  Prof.a Fernanda Almeida: Conservadorismo e trabalho com saúde mental 

(09/04);   

 4.3. Assistente social Cintia Damasceno: Conservadorismo e legislação contra os              

direitos das mulheres (16/04);  

 4.4. Prof. Maurilio Mattos: Conservadorismo e saúde: a questão do aborto 

(23/04); 

 4.5. Prof.a Cristina Maria Brites: conservadorismo e o uso de psicoativos em face 

do Código de Ética do/a assistente social (30/04).   

Lançamento do Livro: Ética, direitos Humanos e neoconservadorismo.      
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