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ATIVIDADE PROGRAMADA: A REGULAÇÃO DA RENDA BÁSICA NO BRASIL: 

DESAFIOS A ENFRENTAR  

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 6ª FEIRAS DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 2 

 

EMENTA: A   ATP tem como eixo temático o debate dos parâmetros que deverão 

orientar a regulação da Renda Básica no Brasil, como garantia de direitos de proteção 

social aos brasileiros e brasileiras vítimas da pandemia da COVID-19.  A premência 

desse debate foi desencadeada pela decisão tomada em 28 de março de 2021, pelo 

Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Governo brasileiro regulamente a lei 

10.385/04, que aguarda essa medida há 17 anos. Movimentos Sociais vêm se 

manifestando quanto a Renda Básica desejada, a ser inserida como direito no campo da 

proteção social. Esse debate contém implicações jurídicas, econômicas, sociais, técnico-

politicas, raciais, etárias, entre outas. A experiência de 17 anos do programa brasileiro 

de renda mínima encontra-se paralisada na pandemia, tendo sido substituída pelo 

benefício emergencial.  Essa experiência, que opera sob condicionalidades para o 

cidadão, ao não assegurar Direitos, mostra limitações para a proteção social de 

crianças, adolescentes e mulheres. Por essas razões o debate sobre os parâmetros que 

devem orientar a regulação da renda básica permanente na sociedade brasileira deve 

ser ampliado, sem prejuízo da permanência de outras políticas de proteção social já 

implementadas.   

.   

 

FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL II 

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 3ª FEIRAS DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O curso Fundamentos do Serviço Social será oferecido em dois Módulos de 

45 horas aula (independentes). Sugere-se que todos os mestrandos cursem o módulo I 

e que todos os doutorandos cursem o módulo II. 

http://www.pucsp.br/
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O Módulo II (2º semestre de 2021) 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. 

· Objetivo do Módulo II 

Aprofundar a análise e o debate acerca dos Fundamentos teórico metodológicos do 

Serviço Social, em seu movimento histórico, e, portanto, em interlocução com a 

realidade. 

 

 

O MÉTODO EM MARX 

PROFA DRA. MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Percorrendo as principais obras marxianas, a disciplina “O método em Marx, 

desenvolve a capacidade analítica de apreender ontologicamente o processo 

investigativo de Marx e os fundamentos de sua construção teórico-metodológica. 

Objetivando a capacitação dos (as) alunos (as) para a pesquisa crítica, histórica e 

dialética da totalidade social, o curso resgata os principais problemas apresentados 

historicamente na apropriação do pensamento de Marx pela tradição marxista e pelo 

Serviço Social. 

 

PROGRAMA 

Primeira Unidade: O processo de construção da teoria social marxiana: da crítica 

filosófica à gênese da ontologia histórico-materialista. 

➢ O contexto de formação filosófica e política do jovem Marx e as principais 

determinações da crítica ao legado hegeliano. Feuerbach e a teoria da alienação 

religiosa. A atividade jornalística na Gazeta Renana e a questão social. 

http://www.pucsp.br/
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➢ O significado de A crítica da filosofia do direito de Hegel na trajetória investigativa de 

Marx. 

➢ Os Anais Franco Alemães: o debate sobre a Questão Judaica; emancipação humana 

e emancipação política. A Introdução à Crítica da Filosofia do direito de Hegel: 

proletariado e revolução. 

➢ A compreensão ontológica de 1844. Os Manuscritos Econômico-filosóficos de 1844. 

As categorias: trabalho, práxis, objetivação e alienação. O encontro com Engels e com a 

economia política. 

Segunda Unidade: O amadurecimento teórico da investigação de Marx. As bases 

teórico-metodológicas para a crítica radical da economia política. 

➢ A crítica de Marx e Engels em A ideologia alemã (1845-1846) e a explicitação das 

bases da teoria social. 

➢ O confronto teórico metodológico e político de Marx com Proudhon. A análise crítica 

da ordem burguesa no Manifesto do Partido Comunista. 

➢ Os estudos dos anos 50 e 60: a crítica da economia política e o universo categorial 

dos Manuscritos de 1857/58 (Grundrisse). 

➢ Síntese: O caráter ontológico social das categorias teórico-metodológicas em Marx. 

Objeto e objetivos da teoria social de Marx. 

Terceira Unidade: Marx, marxismos e Serviço Social. A orientação ontológica para a 

pesquisa em Serviço Social 

➢ A apropriação da concepção teórico-metodológica de Marx na trajetória do marxismo. 

O marxismo da II Internacional e o positivismo. O marxismo-leninismo. O anti-

humanismo. O renascimento do marxismo pós Stalin. A influência do marxismo no 

Brasil. 

➢ A incorporação do marxismo pelo Serviço Social e sua problemática: ecletismo 

teórico-metodológico; voluntarismo; determinismo, cientificismo, anti-humanismo. O 

marxismo e a “questão do método” na formação profissional. A vertente marxista do 

Serviço Social e o projeto ético-político: processo de construção e de amadurecimento. 

➢ A pesquisa orientada pela ontologia social de Marx: pressupostos fundamentais. 

    

http://www.pucsp.br/
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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 propósito da disciplina é refletir sobre as rápidas transformações do mundo 

contemporâneo, especialmente em tempos de pandemia, analisando criticamente as 

tendências do agir profissional nas áreas do campo das ciências humanas e sociais. 

Destaca as possíveis implicações que as “mudanças de paradigmas” vêm produzindo no 

âmbito das ciências e das práticas sociais, a partir das transformações que vivenciamos 

na atualidade. Neste sentido, a disciplina dialoga com pensadores transdisciplinares de 

diferentes áreas do saber para examinar as certezas e incertezas que impregnam o 

mundo contemporâneo. 

 

METODOLOGIA: O curso será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, 

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. Por motivos de estarmos vivendo em período de pandemia o curso será 

realizado online 

 

 

POLÍTICA SOCIAL II 

PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: “Com esta disciplina busca-se estudar e compreender as políticas sociais 

brasileiras pela abordagem de suas principais instituições, marcos programáticos e 

tendências segundo os paradigmas conservador, liberal, social-democrático e neoliberal 

http://www.pucsp.br/
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nas diferentes conjunturas sócio-históricas, abrangendo as primeiras medidas, a era 

Vargas, o período da ditadura militar, o período pós-Constituição de 1988 até a 

atualidade, centrando-se neste último, marcado pelas (contra)reformas neoliberais e 

pela estratégia de “austeridade” e ajuste fiscal com as medidas regressivas quanto aos 

direitos sociais e a precarização do trabalho, no contexto da crise capitalista 

contemporânea” 

(Obs. Em Política Social I são abordados os fundamentos e a história da Política Social) 

Temáticas para o 2o semestre de 2021 

· Previdência Social: da Ley Eloy Chaves à (contra)reforma de 2019. 

· Sistema Único de Saúde: do projeto de reforma sanitária à pandemia do Coronavírus. 

· Política Migratória: do Estatuto do Estrangeiro à nova Lei de Migração de 2017 

· Sistema Penitenciário: da Lei de Execução Penal aos projetos de privatização 

 

 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: REFLEXÕES SOBRE O NEOFACISMO NO BRASIL E 

NO MUNDO 

PROF. DR ANTONIO CARLOS MAZZEO 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

 

1. Questões Preliminares 

. como se estruturou historicamente o Estado burguês 

. a questão do bonapartismo 

. as salvaguardas repressivas do Estado burguês  

2. O Fascismo como solução bonapartista 

. caracterização do fascismo “clássico”: as experiências da Alemanha, Japão e Itália 

3. Capital monopolista hodierno e os elementos fascistizantes 

. neoliberalismo, crise do capital e ideologia 

4. O Neofascismo como ideologia de um capitalismo em putrefação: o caráter do 

irracionalismo hodierno 

. a exacerbação do individualismo e a quebra da solidariedade   

5. A questão do “discurso do ódio”: alienação e reificação no capitalismo contemporâneo 

http://www.pucsp.br/
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. discurso voltado para o “homem comum” 

pan-nacionalismo branco, cristão e ocidental. 

. ataques difusos, racismo e discriminação contra grupos étnico-raciais, homoafetivos e 

religiões fora do ocidentecentrismo.  

6. Neofascismo nas periferias: colonial-fascismo no Brasil 

. autocracia burguesa e associação subordinada 

. o desprezo em relação ao povo e a inexistência de um projeto nacional na burguesia 

brasileira 

7. As alternativas sociopolíticas à ofensiva neofascista 

. trabalhadores, movimentos sociais e a fragmentação da sociedade brasileira 

 

OBJETIVO / EMENTA: 

O curso objetiva, através da discussão de textos qualificados sobre a temática, analisar 

as características do neofascismo, como expressão ideológica do neoliberalismo e como 

fenômeno do tardo-capitalismo, em sua fase de crise sistêmico-estrutural que tem por 

fundamento a intolerância xenofóbica, contra determinados grupos étnico-raciais, como 

negros, árabes, ciganos e orientais, LGTBS e grupos religiosos não alinhados com o 

Ocidentecentrismo. 

 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA I 

PROF. CAROLA CARBAJAL ARREGUI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Como espaço de formação de pesquisadores, a disciplina promove atividades 

para discussão e análise das abordagens e técnicas de pesquisa, dialogando com a 

produção científica do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC/SP e do 

Serviço Social e das Ciências Sociais, em geral. Tendo como referência os projetos de 

pesquisa das(os) mestrandas (os) e doutorandas (os) é concebida como espaço 

acadêmico que fomenta o aprofundamento, debate e apropriação dos aspectos teórico-

metodológicos e técnico-operacionais relativos ao processo de pesquisa. 

http://www.pucsp.br/
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OBJETIVOS: 

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

de investigação das(os) mestrandas (os) e doutorandas (os); 

- Estabelecer um diálogo crítico e reflexivo entre os marcos teórico-metodológicos, as 

experiências de pesquisa realizadas e os projetos de pesquisa das(os) discentes; 

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

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

metodológicas envolvidas; 

 

 

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, em consonância com o Projeto Ético-

Político Profissional. 

 

TEMA: O trabalho profissional cotidiano em tempos de crise estrutural 

 

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. 

Explorar criticamente o processamento do trabalho profissional, bem como a dimensão 

política dos instrumentos e das mediações e dos instrumentos para sua realização. 

http://www.pucsp.br/
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM APROFUNDAMENTO 

MARXISTA:ESCRAVISMO, COLONIALISMO, IMPERIALISMO E RACISMO: A 

PARTIR DO LEGADO MARXIANO E DA TRADIÇÃO MARXISTA 

PROFA. DRA. MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Discutir os fundamentos da teoria da colonização, sua historicidade e 

inflexões no momento contemporâneo do capitalismo imperialista: Lutas de resistência 

antiescravistas, antirracistas, anti patriarcado e anticapitalista. 

 

Programa: 

1- Marx e a teoria moderna da colonização.  

2-Financeirização da economia, o capital portador de juros nos países periféricos. 

3-Decolonialidade de que se trata? 

4- Lutas indígenas e antirracistas no processo da luta de classes: particularidade da 

América Latina e África  

5- Mulheres negras e marxismo: Debates sobre gênero, raça e classe 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE: 

INFÂNCIAS, JUVENTUDES, FAMÍLIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS EM 

TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO: MORADIA, 

SAÚDE E EDUCAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO E DEBATE 

PROFA. DRA. EUNICE TERESINHA FAVERO 

HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00 

CRÉDITO: 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 

http://www.pucsp.br/
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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 humanos 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 na/pela sociedade frente ao desmonte de direitos 

fundamentais. 

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

programação em: 

1. Continuidade dos estudos, debates e investigações sobre a efetividade da proteção 

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

representativos das cinco regiões geográficas da cidade de São Paulo, escolhidos com 

base em indicadores de exclusão/inclusão. Estudos e investigação inseridos nas Etapas 

2 e 3 de Projeto Integrado de Pesquisa, as quais privilegiarão, no semestre, fontes 

bibliográficas, documentais e exposições por especialistas convidadas/os, com foco na 

exclusão/inclusão nos territórios da cidade de São Paulo, particularmente em relação à 

moradia, educação e saúde. 

2. Em continuidade à programação relativa aos 30 anos do ECA (2020) e rumo aos 30 

anos do NCA-SGD (2022), projeta-se também a organização de encontros abertos com 

foco na inauguração e desenvolvimento de pesquisas pelo Núcleo na área sociojurídica, 

particularmente a judiciária, tendo como referência pesquisadoras/es e marcas da 

produção do NCA desde sua criação (1992) à atualidade. 

3. Compondo a programação dos 50 anos do PEPGSS, projeta-se o lançamento da 

coletânea organizada pelo NCA-SGD: “INFÂNCIAS E JUVENTUDES: Proteção de 

Direitos e Violações” (Educ, 2021). 

4. No desenvolvimento da programação, será avaliada a possibilidade/viabilidade de 

sistematização coletiva do conhecimento e sua publicização em meios virtuais e/ou 

impressos. 

http://www.pucsp.br/
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO E QUESTÕES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: PRÁTICAS PROFISSIONAIS E 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: TRABALHO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Em continuidade aos estudos iniciados no 1º. Semestre de 2021 o Núcleo 

dará prosseguimento aos estudos sobre Violência Doméstica e Produção de 

Conhecimentos, organizando e sistematizando os resultados obtidos através da 

realização do Seminário Temático sobre o tema, para viabilizar sua publicação. Articula-

se a esta atividade o desenvolvimento da pesquisa “Impactos do isolamento na violência 

doméstica no município de São Paulo” para substanciar a produção de conhecimentos 

em Serviço Social. 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”, que vêm sendo publicada 

online pela Revista Flecha do Tempo/NemessComplex. Alinha-se ainda a este temário o 

“Ciclo de Estudos sobre as diferentes metodologias de pesquisa nas ciências sociais e 

humanas”, atividade de suporte para o Núcleo e aplicada ao exercício das produções de 

conhecimento em Serviço Social e áreas afins. 

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

teses dos participantes, a realização de “Mesas Discentes”, “Diálogos Transversais”, 

“Oficinas de Cinema e do Conhecimento”. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE: A DIMENSÃO ÉTICO-

POLÍTICA DA PESQUISA COM FONTE ORAL 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3  

 

http://www.pucsp.br/
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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 pertinentes. 

 

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 de se expressar como 

espaço de resistência e confronto com o saber instituído, buscando, através das 

narrativas, conhecer as experiências de classe vividas pelos sujeitos sociais em sua 

própria realidade, bem como construir bases significativas para incrementar a formação 

da consciência política. 

Será objetivo, também, evidenciar a rica interação da metodologia da história oral com o 

trabalho profissional do Assistente Social em sua vertente crítica 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS:  

MOVIMENTOS SOCIAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE PARTICIPAÇÃO 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: A apropriação e incorporação das tecnologias digitais da informação e 

comunicação na mobilização e organização dos movimentos sociais, o uso das redes e 

mídias digitais para afirmação dos sujeitos coletivos e disputa de projetos, as 

http://www.pucsp.br/
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desigualdades de acesso à internet, os impactos e mudanças em curso sobre as 

configurações dos movimentos sociais e as concepções e paradigmas que possibilitam a 

leitura crítica da participação e dos movimentos sociais. 

A pandemia do COVID-19, o desmonte dos direitos sociais e dos sistemas de proteção 

social, o aprofundamento das desigualdades sociais e os riscos postos à democracia 

brasileira constituem o contexto social e político desse debate. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS: FUNDO 

PÚBLICO, “AUSTERIDADE 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 

 

EMENTA: 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 daí 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”.  

 

 

 

http://www.pucsp.br/
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TEMÁTICAS PARA O 2o SEMESTRE DE 2021. 

Serão abordados os seguintes tópicos: 

A Política Social no contexto da crise capitalista contemporânea e os projetos 

societários em confronto 

O Fundo Público, a Política Tributária e a estratégia de “austeridade fiscal” 

Os impactos da pandemia do coronavírus 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: A TRAJETÓRIA DA PESQUISA NA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

A CONTRIBUIÇÃO DO PEPGSSO 

PROFA. DRA. EUNICE TERESINHA FÁVERO 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITO: 3 

 

EMENTA: O Nepsas, no 2º semestre de 2021, em sintonia com as comemorações do 

cinquentenário do PEPG em Serviço Social, em suas quinze sessões colocará para o 

debate as principais pesquisas desenvolvidas em seus 37 anos de vida acadêmica.  A 

pesquisa Assistência Social na Trajetória das Políticas  Sociais 

Brasileiras de 1984/1985 inaugura esse calendário, que se encerra nas pesquisas de 

2019-2021, com o destaque para o estudo sobre os Serviços 

Socioassistenciais como direito de cidadania.   

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO: O 

TRABALHO NO FIO DA NAVALHA: NOVAS E ANTIGAS REQUISIÇÕES AO 

TRABALHO PROFISSIONAL NA PANDEMIA E NA PÓS-PANDEMIA  

PROFA. DRA RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00 

CRÉDITOS: 3 

http://www.pucsp.br/
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EMENTA: Desenvolver estudos e pesquisas, com base na teoria social marxiana e 

marxista, sobre a nova morfologia do trabalho no capitalismo contemporâneo e o serviço 

social na divisão social, sexual e técnica do trabalho 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: O trabalho no fio da navalha: novas e antigas requisições ao 

trabalho profissional na pandemia e na pós-pandemia. 

A eclosão da pandemia causada pelo novo coronavírus vem impactando violentamente 

a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro, com demissões 

em massa, cortes nos salários, piora nas condições de vida e incertezas quanto ao 

presente e ao futuro próximo. No Brasil, além do desemprego, o trabalho precário, 

intermitente, uberizado e plataformizado se enraíza e se alastra, com mais intensidade 

se considerarmos marcadores de raça, etnia, gênero, geração e território, tendendo ao 

agravamento na pós-pandemia em todos os setores, inclusive no público-estatal. É 

crescente a dependência de trabalhadores e consumidores das plataformas digitais, 

monopolizadas por grandes conglomerados internacionais, para o desenvolvimento de 

uma multiplicidade de atividades de trabalho e da vida cotidiana. No trabalho de 

assistentes sociais já era possível observar essa tendência, em razão das situações de 

trabalho que mesclaram trabalho presencial e trabalho em domicílio, sem alteração dos 

contratos de trabalho, sem reorganização das jornadas de trabalho, bem como sem a 

devida reflexão sobre as mudanças no conteúdo do trabalho provocadas pelas novas 

formas de organização e gestão. Todas essas situações nos convocam à reflexão sobre 

as modalidades de trabalho remoto e presencial como faces contraditórias e 

complementares da nova morfologia do trabalho no capitalismo contemporâneo. Bem 

como apreender o significado da tecnologia em sua historicidade, como produto do 

http://www.pucsp.br/
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trabalho social cristalizado no “sistema maquínico-digital”, que potencializa a subsunção 

real do trabalho intelectual aos circuitos de valorização do capital. 

É em torno desse cenário e das complexas questões que envolvem o trabalho de 

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

continuidade às reflexões e estudos que vêm realizando, em um programa de pesquisa 

que se desdobra em focos temáticos a cada semestre. Para tanto foram definidos os 

seguintes objetivos: 

1. Proceder à análise crítica e historicizada do caráter da tecnologia como produto do 

trabalho social cristalizado e das TICs como meios de produção, a partir do exame 

concreto das novas formas que assumem as relações sociais no universo “maquínico-

digital”. 

2. Identificar a presença das TICs na organização, relações e no processamento do 

trabalho de assistentes sociais no contexto da pandemia e na pós-pandemia, bem como 

problematizar as 

mudanças e adaptações realizadas para o desempenho das atribuições e competências 

profissionais. 

3. Refletir sobre as modalidades de trabalho remoto e presencial como faces 

contraditórias e complementares da nova morfologia do trabalho, e seus impactos na 

divisão sociotécnica, sexual e étnico-racial do trabalho, na vida e na saúde de 

assistentes sociais, especialmente das mulheres e, dentre elas, das mulheres negras. 

4. Analisar as contradições do “trabalho plataformizado” e as possíveis estratégias de 

incorporação das TIC para potencializar projetos emancipatórios no trabalho e em 

distintas dimensões da vida social. 

As aulas, que serão desenvolvidas de modo remoto, terão como base um conjunto de 

atividades que combinam análise teórica, pesquisa e acompanhamento do debate sobre 

as transformações do trabalho e o trabalho de assistentes sociais na conjuntura atual de 

http://www.pucsp.br/
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crise pandêmica e pós-pandêmica, por meio de seminários, pesquisas, depoimentos e 

sistematização de experiências, debates com convidados/as, lives, filmes, entre outros. 

No segundo semestre daremos continuidade aos seminários temáticos, com o objetivo 

de aprofundar os eixos temáticos relacionados ao tema central do semestre. Para isso 

serão organizados grupos de trabalho, de acordo com o interesse das (os) discentes e 

demais integrantes do NETRAB. 
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