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EMENTÁRIO 2º semestre de 2014 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO I  

Profa. Dra. Aldaíza Sposati 

2ª feira das 16hs às 19hs 

EMENTA  - No segundo semestre de 2014 a disciplina Assistência Social: Política e 

Gestão I, que é centrada no âmbito da politica brasileira de assistência social,  após  as 

unidades conceituai, se dedicará ao aprofundamento  das categorias  presentes na 

construção do -SUAS -Sistema Único  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 fechamento da década da PNAS-2014, 

o que permite intervalo de tempo agregador de análises ,estudos e pesquisas a respeito. 

 

 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E QUESTÃO DO MÉTODO NA CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo  

5ª feira das 09hs às 12hs  

 

EMENTA - A disciplina tem por objetivo situar, no marco da modernidade, as relações 

entre a fundamentação filosófica e as soluções metodológicas clássicas na teoria social 

(Marx) e nas matrizes das ciências sociais (Durkheim e Weber). 
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GESTÃO SOCIAL: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS E 

POLÍTICAS SOCIAIS 

Profa Dra. Mariangela Belfiore Wanderley 

5a feira das 16hs às 19hs  

 

EMENTA - A disciplina propõe a discussão, conceitual e metodológica, do significado 

da avaliação e da adoção de indicadores sociais em  projetos sociais e politicas , 

enquanto ferramenta estratégica de planejamento e gestão social, com destaque para a 

vigilância socioassistencial. 

 

 

O MÉTODO EM MARX  

 

Profa Dra. Maria Lucia Silva Barroco 

3ª.feira das 19h15  às 22h15  

 

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

pressupostos ontológicos da concepção teórico-metodológica de Marx através da 

apreensão do seu processo investigativo e do estudo de suas obras fundamentais, bem 

como do resgate histórico das principais formas de sua apropriação pela tradição 

marxista e sua influência no Serviço Social. Objetiva-se a capacitação teórico-

metodológica dos alunos para a pesquisa orientada por uma apreensão crítica e 

histórico-dialética da totalidade social.      
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PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS, PRÁTICA PROFISSIONAL E  

TRANSDISCIPLINARIDADE I 

Profa Dra. Maria Lucia Rodrigues  

3ª feira das 13hs às 16hs. 

EMENTA - O curso analisa criticamente as tendências do agir profissional enfatizando, 

em particular, a superação do pensamento fragmentado, o reconhecimento dos 

processos emergentes, a transdisciplinaridade, a complexidade, a subjetividade e a 

pluralidade de conhecimentos, para examinar as certezas e incertezas que impregnam o 

contemporâneo.  

Considera as conseqüências que as mudanças de paradigmas vêm produzindo no 

exercício da prática profissional priorizando, nesse exercício, a diversidade da atividade 

profissional dos assistentes sociais relacionadas, especialmente, ao Suas, Crass, Creas, 

etc.. 

  

 

POLÍTICA SOCIAL II 

Profa. Dra. Marta Silva Campos 

3a Feira das 16hs às 19hs 

 

EMENTA - O objetivo da disciplina é promover a compreensão das instituições e das 

tendências da política social brasileira a partir da análise de três conjunturas 

significativas: período 1930-1945; pós-1964; fim dos anos 90 até a atualidade. Centra-

se, neste último período, em seu caráter fortemente marcado pelo desequilíbrio entre a 

participação das diferentes políticas e estratégias componentes da Seguridade Social. 

Fatores como sua focalização no combate à pobreza, monetarização e caráter 

internacionalizado, lenta institucionalização, num cenário de precarização do trabalho, 

queda das solidariedades estruturais, configurando a decadência das garantias do Estado 

e da sociedade, são estudados da perspectiva do acesso à Política Social pela ótica do 

direito. 
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SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL II 

Profa Dra. Maria Lúcia Martinelli 

5ª feira das 16hs às 19hs 

 

EMENTA - A disciplina centra-se no estudo das determinações contemporâneas do 

trabalho profissional 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.  
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TENDENCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICO DO SERVIÇO SOCIAL II 

 

Profa. Dra. Maria Carmelita Yazbek 

3ª.feira das  09hs às 12hs.  

 

EMENTA - O Módulo II desenvolverá como proposta programática o aprofundamento 

do debate acerca dos fundamentos teórico/metodológicos no Serviço Social brasileiro, 

enquanto expressão da incorporação pela profissão de matrizes fundamentais de 

conhecimento do social na sociedade burguesa. Nessa direção, o curso desenvolverá a 

análise das principais características desse processo através do qual a profissão busca 

explicar e intervir sobre a realidade, definindo sua direção social e seu movimento 

histórico da gênese à contemporaneidade.   

 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTORES DE CONHECIMENTOS SOBRE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRE DIFERENTES LINHAS  

Profa Dra. Aldaíza Sposati 

2a feira das 9 às 12 horas 

EMENTA - Durante o segundo semestre de 2014  o NEPSAS se ocupará  da análise de 

concepções sobre a política de assistência social. O processo será desencadeado a partir 

de um Colóquio  realizado na PUCSP em agosto,com a presença de analistas de 

diferentes posições  conceituais. A partir desse Colóquio e do exame de produções de 

diversos autores presentes ao colóquio e suas principais questões, será produzida uma 

síntese   na qual todos os  integrantes  do NEPSAS participarão. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE SAÚDE E SOCIEDADE: 

FORMAÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

Profa Regina Giffoni Marsiglia 

2ª feiras das 09hs às 12hs 

 

EMENTA - condições de vida, trabalho e saúde em formações sociais capitalistas: o 

caso do Brasil.  

 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS: 

GESTÃO DO FUNDO PÚBLICO E POLÍTICAS SOCIAIS NO CONTEXTO DA 

CRISE  

Prof. Dr. Ademir Alves da Silva  

2ª feira das 19h15 às 22h15.  

 

EMENTA - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Sociais dedica-se ao estudo, 

análise e compreensão das políticas sociais, concebidas como estratégias de mediação 

das relações entre Estado, sociedade civil e mercado, na arena de lutas por acesso à 

riqueza. Seu objeto são os processos de produção, acesso, apropriação e fruição da 

riqueza social. Considerando-se que, na agenda da política social os níveis local, 

regional, nacional e supranacional da questão social se entrecruzam e se determinam 

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

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

economia capitalista e a frequente sujeição da primeira à última. Deriva daí o interesse 

em identificar os projetos societários em confronto e as diferentes concepções acerca da 

crise das quais dependem as decisões relativas às políticas sociais. O propósito é 

contribuir para o combate às desigualdades de renda, de gênero, étnico-racial e sócio-

territorial, sob valores democráticos e princípios universalistas de justiça social. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS: 
MANIFESTAÇÕES DE RUA, ESPAÇOS PARTICIPATIVOS E MOVIMENTOS 
SOCIAIS: DESAFIOS PARA A DEMOCRACIA 

Profa. Dra. Maria Lucia Carvalho da Silva  

3ª.feira das  09hs às 12hs.  

 

EMENTA: Análise dos limites e possibilidades da participação direta e institucional de 

novos sujeitos coletivos no cenário atual da democracia brasileira.  

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO: O 

TRABALHO NO SETOR DE SERVIÇOS, PROCESSOS E FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

Profa. Dra. Raquel Raichelis Degenszajn 

3as feiras das 16hs às 19hs. 

EMENTA: O serviço social na divisão social e sexual do trabalho no contexto do 

capitalismo mundializado e financeirizado. O trabalho do(a) assistente social e 

implicações de sua condição de trabalhador(a) assalariado(a). Processos e relações em 

que se insere, formas que assume e condições em que se realiza o trabalho em diferentes 

espaços sócio-ocupacionais, priorizando-se a esfera estatal e as políticas sociais. 

Transformações contemporâneas do mundo do trabalho e particularidades no exercício 

profissional do(a) assistente social e nas configurações do mercado de trabalho. 

Expressões da precarização e intensificação do trabalho, adoecimento, resistência, 

respostas profissionais. 

TEMA DO SEMESTRE: O trabalho no setor de serviços, processos e formas de 

organização do trabalho do assistente social. 
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OBJETIVO: 

● Analisar o trabalho no chamado setor de serviços: natureza e características; 

interpenetração entre atividades produtivas e improdutivas, entre trabalho material e 

imaterial; divisão social e sexual do trabalho; impacto das tecnologias de informação e 

comunicação; novas formas de geração e extração do valor; 

● Refletir sobre o trabalho do(a) assistente social no campo da prestação de serviços e 

as tendências dos processos de assalariamento a que está submetido(a) em diferentes 

espaços sócio-ocupacionais, especialmente na esfera estatal, problematizando as 

relações que se estabelecem entre o Estado, a gestão do fundo público e a lei do valor; 

● Analisar a morfologia do trabalho no capitalismo contemporâneo, identificando as 

(novas) modalidades de intensificação e precarização do trabalho coletivo, considerando 

as estratégias de organização e gestão do trabalho social na atualidade; 

● Analisar as configurações e tendências atuais do mercado de trabalho profissional 

do(a) assistente social: processos institucionais, formas de organização e gestão, 

relações e condições de trabalho nos diferentes espaços sócio-ocupacionais nos quais se 

inserem os(as) assistentes sociais; 

● Problematizar a condição do(a) assistente social como trabalhador(a) assalariado(a) e 

as implicações e tensões decorrentes, face aos desafios de materialização do projeto 

ético-politico profissional. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE IDENTIDADE: ANÁLISE 

TEMÁTICA DE NARRATIVAS ORAIS 

Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia Martinelli 

4ª feira das 16hs às 19hs 

 

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. 

 

OBJETIVO E METODOLOGIA: Com base em metodologia essencialmente 

participativa, o objetivo do Núcleo no semestre será trabalhar com a análise temática 

das narrativas orais, evidenciando as peculiaridades deste procedimento metodológico, 

de transcrição e análise das narrativas preservando a centralidade do sujeito e a ética na 

circulação das informações.  

 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE FAMÍLIA: QUAL FAMÍLIA 

PARA QUAL SOCIEDADE: INDIVIDUALIDADE E CONTROLE PÚBLICO  

Profa. Dra. Marta Silva Campos 

4a feira das 16hs às  19hs  

 

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

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

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

contemporânea. O tema da constituição dos grupos familiares, em sua constante 

transformação, é especialmente estudado no conjunto das relações que se estabelecem 

entre Estado e sociedade, dentro da importância que ambos têm na reprodução social. 

Além da seleção de leituras relevantes para o aprofundamento dos temas, serão 
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realizados eventos com convidados e feitas apresentações pelos próprios participantes 

do Núcleo, aproveitando-se especialmente seus projetos de pesquisa. Atualmente está 

em curso no Núcleo uma pesquisa qualitativa coletiva acerca do estado e das exigências 

da formação profissional interdisciplinar para o trabalho com famílias. 

 

 

 
NÚCLEO DE ESTUDOS DE APROFUNDAMENTO MARXISTA: 

MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO-BASE CONSTITUTIVA DA 

TEORIA SOCIAL E O AMOR NA HISTÓRIA E PERSPECTIVA 

EMANCIPATÓRIA  

Profª Dra Maria Beatriz Costa Abramides 

4ª feira: 19h15 às 22h15 

 

EMENTA  

TEMAS: 1- Materialismo histórico e Dialético- Base contitutiva da Teoria Social 

              2- Sobre o Amor na História e perspectiva emancipatória 

EMENTA DO SEMESTRE: Analisar a concepção do materialismo histórico e 

dialético desenvolvida na Obra a Ideologia Alemã de Marx e Engels, que se constitui 

em um dos componentes de centralidade na Teoria Social no legado marxiano e na 

tradição marxista; bem como o Tema do amor na história em sua relação com a 

perspectiva da emancipação humana. 

 

EMENTA GERAL DO NEAM - Emancipação política e Emancipação Humana.  

A relação entre emancipação política e emancipação humana. O projeto de emancipação 

humana na quadra histórica do capitalismo contemporâneo: os desafios para a classe 

trabalhadora e para o projeto profissional. Gênese, Inflexão e desenvolvimento da 

perspectiva da emancipação humana na obra de Marx e na tradição marxista. 
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PROPOSTA DO NEAM - O Núcleo de Estudos de Aprofundamentos Marxistas-

NEAM  é um espaço de discussão e aprofundamento de textos de Marx e da tradição 

marxista a partir da totalidade da vida social, tendo o trabalho como categoria fundante 

do ser social. A teoria social é analisada em seus fundamentos para a compreensão e 

análise do modo de produção capitalista bem como de suas determinções 

contemporâneas. Os desafios postos ao projeto emancipatório são debatidos em sua 

relação com a luta dos trabalhadores e com o projeto profissional no processo de 

formação e exercício profissional.  

O aprofundamento do legado marxiano e da tradição marxista possibilita auxiliar as 

alunas em suas temáticas de estudos e pesquisas nos métodos de investigação e 

exposição, na docência, como professores e pesquisadores, no exercício profissional, na 

luta como trabalhadores e com os trabalhadores na direção do projeto emancipatório. 

As categorias teóricas trabalhadas no núcleo partem da ontologia do ser social e se 

expressam fundamentalmente pela critica à economia política, crítica ao idealismo, ao 

economicismo e ao politicismo. Referencia-se na perspectiva onrtológica da totalidade 

da vida social no aprofundamento do trabalho como categoria fundante do ser social,  na 

compreensão dos processos de produção e reprodução social, da alienação, da práxis,  

do materialismo-histórico e dialético; no protagonismo histórico do proletariado, da 

emancipação política e da supressão positiva da ordem do capital, com o fim da 

propriedade privada dos meios de produção, da exploração do trabalho, da alienação, da 

sociedade de classes, na construção da sociabilidade humana emancipada de auto 

organização dos indivíduos livremente associados. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE ENSINO E QUESTÕES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL:FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 

SUBJETIVIDADE NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS POLÍTICAS SOCIAIS II 

Profa Dra Maria Lucia Rodrigues 

5a feira das 13hs às 16hs 

 

Este tema se desdobra em:  

- Ensino e Formação Profissional: subjetividade e identidade; 

- A questão da ética no contexto da formação docente; 

- Práticas Sociais e Políticas Públicas no contexto interdisciplinar. 

 

EMENTA - O Núcleo dará continuidade ao conjunto de estudos e discussões iniciadas 

no primeiro semestre de 2014, tendo por objetivo dar visibilidade à produção e 

resultados alcançados naquele semestre, priorizados que foram: a subjetividade e a 

identidade docente; a questão da ética no exercício docente; a pesquisa de campo sobre 

o Ensino e a Formação Profissional; a condição da mulher presa e as políticas públicas a 

ela dirigidas; práticas profissionais e o contexto interdisciplinar. 

 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ÉTICA E DIREITOS HUMANOS: 

MANIFESTAÇÕES IDEOLÓGICAS DO NEOCONSERVADORISMO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA  

Prof.ª Maria Lucia Silva Barroco 

5a feira 19h15 às 22h15 

 

EMENTA - Dando prosseguimento aos estudos sobre o irracionalismo e o 

neoconservadorismo e suas expressões práticas e ideológicas, nesse semestre, os alunos 

do NEPEDH farão um levantamento para investigar a presença de tais manifestações 

em seus locais de trabalho. O resultado desse levantamento será exposto em seminários, 
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objetivando-se a produção de um relatório final que poderá ser publicado na forma de 

artigo coletivo.  

 

 

 

ATP: “TRABALHO FEMININO E DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: 

INTERFACES E TRANSVERSALIDADES ENTRE TRABALHO, CLASSE E 

GÊNERO” 

 

Professora convidada: – Profa. Dra. Helena Hirata* 

Coordenação: Profa. Dra. Raquel Raichelis Degenszajn  

Promoção: Núcleo de Estudos e Pesquisa Trabalho e Profissão - NEPTRAB 

Período: 2º semestre/2014 (3 aulas de 3hs/aula) 

Datas (a serem confirmadas): 07, 14 e 21 de novembro de 2014. 

Horário: 6ªs feiras das 9 às 12hs.  

 

EMENTA - Análise da divisão social e sexual do trabalho no contexto da crise 

capitalista  mundial e os (novos) processos de precarização e intensificação do trabalho 

exercido por mulheres, no quadro geral de precarização estrutural do trabalho. 

Discussão dos resultados de pesquisas sobre as profissões caracterizadas, na atual fase 

do capitalismo, como “tipicamente femininas” pelas semelhanças com as tarefas das 

mulheres no interior da família, denominadas “care” (cuidado). Reflexão sobre as 

articulações entre o mundo privado e o mundo público na reprodução social da vida, por 

meio do trabalho das mulheres na contemporaneidade. Problematização das implicações 

econômicas, éticas e sociopolíticas do trabalho de assistentes sociais que, 

historicamente, vem sendo exercido majoritariamente por mulheres, tendo também 

como usuárias uma ampla maioria de mulheres.  

 


