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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 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.

O Módulo II 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.

PROGRAMA DO CURSO

Unidade II – (Módulo II)
•A relação História, Teoria e Método no Serviço Social.
•O processo de constituição das principais matrizes na Produção teórica do
Serviço Social.
•O pensamento conservador e sua presença no acervo intelectual e no
exercício profissional do Serviço Social brasileiro
•A ruptura com a herança conservadora.
•A interlocução com o Marxismo e suas vertentes particulares.
•A atualização do pensamento conservador: a matriz modernizadora e a
alternativa fenomenológica.
•Autores contemporâneos e o pensamento pós-moderno e seus impactos
no Serviço Social.
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GESTÃO SOCIAL II
PROFA. DRA CAROLA CARBAJAL ARREGUI
HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00
CRÉDITOS: 3

EMENTA: A disciplina propõe a discussão das perspectivas teóricometodológicas da avaliação e da adoção de indicadores nas políticas públicas
e no campo da gestão social. Busca aprofundar o estudo de metodologias e
experiências em políticas e programas sociais, fundamentadas nos princípios
de participação, produção coletiva e construção de mecanismos públicos e
democráticos de regulação e de controle social.
TEMA DO SEMESTRE: Avaliação e Indicadores sociais de Políticas e Projetos
Sociais

LEITURAS BÁSICAS EM SERVIÇO SOCIAL
PROFA DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN
HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00
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 neste 2º semestre/2019 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.

Problematiza os desafios postos à teoria social crítica na construção de
mediações que articulam trabalho, profissão e área 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.

PROGRAMA: O curso buscará situar o debate em torno da natureza do
Serviço Social, seu estatuto teórico e profissional na divisão social e técnica do
trabalho, a partir de reflexões sobre a gênese e desenvolvimento históricosocial da profissão, em conexão com o conjunto de problemas sociopolíticos e
econômicos desencadeados pelo capitalismo monopolista.

UNIDADE I – O debate sobre a gênese e a natureza do Serviço Social –
estatuto teórico e sócio profissional.

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 pressupostos
ontológicos da perspectiva teórico-metodológica de Marx, percorrendo seu
processo investigativo através de aulas expositivas e da leitura de suas obras
fundamentais. Em seguida, resgata-se as principais formas de apropriação do
legado marxiano pelo pensamento marxista e os seus rebatimentos no Serviço
Social. O curso objetiva a capacitação teórico-metodológica dos (as) alunos
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(as) para a pesquisa, numa perspectiva crítica e sócio- histórica da totalidade
social.

PARADIGMAS

CONTEMPORÂNEOS,

PRÁTICAS

PROFISSIONAIS

E

TRANSDISCIPLINARIDADE I
PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES
HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00
CRÉDITOS: 3

EMENTA: Reflete sobre as rápidas transformações do mundo contemporâneo,
analisando criticamente as tendências do agir profissional do Serviço Social e
de áreas do campo das ciências humanas. Destaca as possíveis implicações
que as “mudanças de paradigmas” produzem no âmbito das ciências sociais e,
em particular, para a prática profissional do Serviço Social. A disciplina propõe
o diálogo com diferentes pensadores de diferentes áreas do saber para
examinar as certezas e incertezas que impregnam o mundo contemporâneo.

METODOLOGIA
O curso é desenvolvido através de aulas expositivas, seminários, leituras,
discussão de textos, filmes e vídeos. A orientação pedagógica destaca também
a importância dos temas de interesse dos participantes que poderão ser
trabalhados através de oficinas da prática, em sala de aula. A avaliação
resultará de exercício reflexivo individual e coletivo (sobre temas do programa)
em data previamente estabelecida.

PROGRAMA

1.Uma reflexão paradigmática nas ciências humanas – o mal-estar da
contemporaneidade

(Thomas

Kuhn,

Boaventura

Sousa

Santos,

Alain

Tourraine, Edgar Morin)
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2. Modernidade e Contemporaneidade (Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Anthony
Giddens);
3. Espiritualidade e Insurreições (Michel Foucault; Salma T. Muchail; Marcio A.
Fonseca)
4. Complexidade e Transdisciplinaidade (Edgar Morin, M.L.Rodrigues)
5. Complexidade e Marxismo (Edgar Morin e Karl Marx)
6. Questões Contemporâneas e Serviço Social: Práticas Sociais e Justiça
Social (Maria Carmelita Yazbek, M.L. Rodrigues)
7. Tolerância, Respeito, Ética, Banalidade do Mal (Richard Sennet, Edgar
Morin, Hannah Arendt, Dulce M. Critelli).

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: RELIGIOSIDADE, POLÍTICAS SOCIAIS E
DIREITOS SOCIAIS
PROFA. DRA ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI
HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19HS
CRÉDITOS: 3

EMENTA: A presença da religiosidade no Brasil, e no mundo, ultrapassou os
espaços privados dos templos e vem ocupando espaços e causas públicas.
Há pronunciada presença da religião no campo das políticas sociais e sua
identidade com o humanismo e a justiça social. Nessa perspectiva os direitos
sociais do cidadão são submetidos ao exercício da pratica religiosa de outros
indivíduos. Nesse sentido cidadania fica subalterna ao exercício da caridade
por terceiros. Serviços e atenções de políticas sociais públicas são
caracterizados como obras e/ou projetos sociais de organizações de estatuto
religioso.
Temas que percorrerão os seminários com os temas:

1-Religião, Religiosidade, Humanismo e Estado Republicano
2-Diversidade Religiosa e gestão republicana do Estado
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3-Religião, representação parlamentar e bancadas religiosas.
4-Estado e Religião no reconhecimento de direitos sociais.
5-Princípio da subsidiariedade da Doutrina Social Católica e universalidade
de direitos sociais.
6-Pratica do Serviço Social e presença da religiosidade na atenção aos
usuários

A discussão da presença e respeito pela diversidade vem ocupando lugar de
representatividade política. Para além de bancadas partidárias as bancadas
religiosas (Católicas, Evangélicas, etc.) adquiriram lugar de destaque no
Parlamento e na discussão pública ocupando significativo espaço de poder
político. Outro embaraçamento entre a religiosidade e a república/res publica, é
evidenciado nas relações entre Estado, Sociedade Civil e responsabilidade por
modo de presença e resultados de serviços sociais públicos que produzem
atenções e cuidados nas políticas sociais. Tem-se aqui sobretudo uma
discussão inacabada entre o princípio da subsidiariedade da Doutrina Social da
Igreja Católica e a responsabilidade estatal pela garantia de direitos sociais de
cidadania. Entende-se que o caráter estatal de garantia de direitos sociais seria
um divisor de águas nesse debate. Por terceiro tem se apresentado uma certa
superposição entre a ação de atenção procedida por agente público e sua
pratica religiosa individual.
A discussão sobre Religiosidade e Políticas Sociais tem ocupado forte
interesse na medida em que vem se apresentando um grau de estratificação
social, guiado pelo preconceito, entre os quais o de opção religiosa.

Pretende-se desenvolver a disciplina de Seminários Temáticos em 2019-2
assentada em análises contemporâneas sobre religiosidade questão social,
política social, direitos sociais. Serão organizadas 12 sessões de debates e 3
sessões organizativas e avaliativas.
Cada seminário particularizará um subtema da temática mais ampla e contará
com especialistas, pesquisadores, militantes convidados. Os alunos se
9

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

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social

organizarão como tutores de cada um dos seminários, desempenho esse que
será o instrumento de avaliação final.

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 da abordagem do processo de pesquisa,
analisando e socializando a produção científica do Programa de PósGraduação em Serviço Social da PUC/SP e do Serviço Social, em geral. Tendo
como referência os projetos de pesquisa dos mestrandos e doutorandos é
concebida como espaço acadêmico que fomenta o aprofundamento dos
aspectos teórico-metodológicos e técnico-operacinais relativos ao processo de
pesquisa.

SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL II
PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI
HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16H00 ÀS 19H00
CRÉDITOS: 3

EMENTA: O Curso centra-se no estudo do trabalho profissional cotidiano do
Assistente Social, nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, em uma
perspectiva ético-política.
Analisa as determinações societárias contemporâneas em suas relações com
as demandas e requisições que se expressam no cotidiano institucional,
especialmente em tempos de crise estrutural do capital, situando criticamente
10
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as possibilidades de reconstrução dos marcos ideopolíticos e técnicooperativos do trabalho profissional.
TEMA: O significado social da profissão : suas expressões no trabalho
profissional cotidiano

SOCIEDADE CIVIL E SUJEITOS COLETIVOS
PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ
HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H00 AS 22H00
CRÉDITOS: 3

EMENTA: A disciplina propõe problematizar a diversidade de acepções do
termo sociedade civil, das suas origens liberais às formulações que assume no
debate de autores clássicos e contemporâneos, com destaque para a
concepção de Gramsci sobre sociedade civil e hegemonia. Destaca-se o
debate sobre a sociedade civil brasileira, heterogênea e plural, movimentos
sociais e a disputa entre distintos projetos societários, no processo de
correlação de forças entre grupos e classes sociais.

NÚCLEO

DE

MARXISTA:

ESTUDOS
ELEMENTOS

E

PESQUISAS

CONCEITUAIS

EM
E

APROFUNDAMENTO
DE

PRINCÍPIOS

DA

ONTOLOGIA MARXIANA DO SER SOCIAL
PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO
HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15
CRÉDITOS: 3
EMENTA: Os textos de Karl Marx e Gyorgy Lukács que serão discutidos no
NEAM, constituirão, de forma propedêutica, a base fundante para a
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aproximação dos estudantes da abordagem dialético-onto-gnosiológica de
apreensão do real, presente na Teoria Social de Marx

NÚCLEO

DE

ESTUDOS

ADOLESCENTE:

E

PESQUISAS

SOBRE

CRIANÇA

E

INFÂNCIAS, JUVENTUDES E FAMÍLIAS: DIREITOS,

CONTEXTOS E EXPRESSÕES
PROFA. DRA. EUNICE TERESINHA FAVERO
HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 09H00 ÀS 12H00
CRÉDITO: 3

EMENTA: “A política para 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 após a sua
promulgação, são recorrentes e cada vez mais acentuados os movimentos com
vistas a 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, do/as adolescentes, do/as
jovens e de suas famílias, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e
Adolescentes 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”.
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NÚCLEO

DE

ESTUDOS

METODOLÓGICAS

EM

E

PESQUISAS

SERVIÇO

SOBRE

SOCIAL:

ENSINO

PRÁTICAS

E QUESTÕES
SOCIAIS

E

ESPIRITUALIDADE: DIÁLOGOS E CONFRONTOS
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 a ética, as
práticas de si e a relação com o outro.

O Núcleo dará continuidade aos

estudos 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 transdisciplinar no exercício da pesquisa
•A subjetividade na formação e na prática do Serviço Social
•Formação Docente: questões contemporâneas e estratégias pedagógicas no
Ensino Superior
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÉTICA E DIREITOS
HUMANOS:

CONJUNTURA

NEOCONSERVADORA

E

FORMAS

DE

RESISTÊNCIA
PROFA. DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO
HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 19H15 AS 22H15
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.

O segundo semestre de 2019 dá continuidade aos estudos sobre a conjuntura
política brasileira, aprofundando: 1) suas formas de ser constituídas por
práticas e ideias neoconservadoras, irracionalistas e neofascistas; 2) os
diferentes modos políticos de resistência em curso, com destaque para o
conhecimento ontológico social como forma necessária ao enfrentamento desta
conjuntura.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE : MEMÓRIA,
HISTÓRIA E NARRATIVA
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 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
capaz de alcançar a experiência dos sujeitos no seu viver histórico cotidiano e
na elaboração de seus modos de vida.
Ao longo do semestre realizaremos uma interlocução com a obra de Walter
Benjamin, especialmente no que se refere à sua perspectiva de história aberta
e da arte de narrar,
mediada pela rica experiência humana .
Nesta relação entre o narrador e a narrativa encontra-se o sentido da história
oral.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS:
MOVIMENTOS

SOCIAIS

E

SERVIÇO

SOCIAL:

FORMAÇÃO

PROFISSIONAL, ATUAÇÃO NA POLÍTICA HABITACIONAL E FORMAÇÃO
POLÍTICA DOS SUJEITOS COLETIVOS
PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ
HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13H00 ÀS 16H00
CRÉDITOS: 3
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EMENTA: O NEMOS pauta seus estudos e pesquisa na análise de conjuntura,
na reconfiguração dos sujeitos coletivos, no contexto de crise da democracia
brasileira, de avanços do conservadorismo, de desmonte dos direitos e de
criminalização dos movimentos sociais. No segundo semestre de 2019
pretende-se realizar estudos teóricos e promover debates públicos sobre esses
temas e as estratégias de resistência e enfrentamento da sociedade civil
organizada.

Daremos

continuidade

a

três

pesquisas

em

curso:

i)

MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL:MEMÓRIA, IMPASSES E
PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA POLÍTICA HABITACIONAL/SP; ii)
SERVIÇO SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM ESTUDO NO ÂMBITO DA
FORMAÇÃO

PROFISSIONAL;

iii)

PROCESSOS,

TRAJETÓRIAS

E

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS: AS
POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS NO CONTEXTO DO AJUSTE FISCAL
PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA
HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H00
CRÉDITOS: 3

EMENTA: No 2º semestre de 2019, o NEPPOS – Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Políticas Sociais dará continuidade ao estudo das políticas
sociais no contexto do ajuste fiscal:
a) identificando os impactos das medidas perpetradas pelos governos,
especialmente na esfera federal, na perspectiva do “ajuste fiscal”;
b) enfatizando os mecanismos para a composição e a gestão do fundo público,
bem como as estratégias político-organizativas, em vários âmbitos, para a
defesa e sustentação dos direitos sociais constitutivos da cidadania.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS
ASSISTÊNCIA

SOCIAL:

ESTATUTOS

SOBRE SEGURIDADE E

ATRIBUIDOS

AOS

DIREITOS

SOCIAIS INERENTES AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROFA DRA ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI
HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS
CRÉDITO: 3

EMENTA: Estatutos atribuidos aos direitos sociais inerentes aos serviços
socioassistenciais. Estudo comparado Brasil- Espanha. Análise comparativa
entre a legislação dos Países Bascos-Espanha e a legislação brasileira a
respeito.
O NEPSAS-Núcleo de Seguridade e Assistência Social implantado no
Programa de Pós Graduação em Serviço Social da PUCSP em 1985, mantemse presente no currículo do PEPGSSO, sobtrajetória pioneira do PEPGSSO,
em instalar um espaço academico de estudos e pesquisas sobre a política de
assistência social no campo da seguridade social.
No proximo semestre vamos nos ocupar dos acessos aos direitos a serem
providospelos serviços socioassisntenciais. Para tantoserão utilizados materiais
resultantes de longa investigação sobre a legislação a respeito nos Paises
Bascos-Espanha e desenvolvido estudo comparado com o Brasil. Busca-se
colocar em questão o carater de direito dos serviços socioassistenciais
destacando as implicações que essa condição traz par o exercicio do agente
profissional.
Caberia

então

discernir

entre

o

direito

ao

acesso

aos

serviços

socioassistenciais e o direito a uma “atenção” sem qualquer tipo de censura
moral por sua condição de pessoa em situação de desproteção social. A ideia é
a de que essa “atenção” seja revestida de aspectos formais e minimos de
padrões éticos “compliance”. Do ponto de vista do usuário a chegada dele a um
serviço já constituiu um direito. A ideia não é só discutir a responsabilidade
pública do acesso aos direitos socioassistenciais, mas refletir sobre as
garantias minimas que os usuários poderão usufruir na atenção recebida. É
preciso distinguir a ocorrência de o tecnico processar um “atendimento” e/ou
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processar uma “atenção” A ideia de atenção significa acesso a algo substantivo
que se aproxima do conceito de proteção social como o “contar com”, uma
certeza social de atenção. Discutir as garantias minimas dos usuários dos
serviços socioassistenciais visando para além do acesso a direitos sociais a
efetivação da ética na prestação de serviços socioassistenciais publicos.
Busca-se desenvolver uma espécie de tipificação de compliance orientativa nas
relações entre o usuário e os serviços socioassistenciais. 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),

O objetivo do NEPSAS em 2019-2 é o de, através de estudo comparado,
(Países Bascos-Espanha e Brasil) identificar regulações com potencia para
detectar sinais de presença/redução de proteção social aos usuários
acesso,

permanência e

obtenção de resultados nos

diversos

no

serviços

socioassistenciais.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO:
SERVIÇO

SOCIAL,

MORFOLOGIA

EM

TRABALHO
TEMPO

DE

E

POLÍTICAS

PRECARIZAÇÃO,

SOCIAIS:

NOVA

DESMANCHE

E

CONSERVADORISMO
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
18
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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.

Objetivos:
•

Analisar as transformações do trabalho e sua (nova) morfologia na
conjuntura

atual

de

contrarreformas

e

radicalização

neoliberal,

subfinanciamento e desconstrução das políticas públicas, bem como
identificar rebatimentos nas condições materiais, técnicas e éticas do
trabalho profissional nesse âmbito;
•

Identificar

novas

requisições

dirigidas

a

assistentes

sociais

problematizando conteúdos, direção, processamento do trabalho,
respostas profissionais, impactos nos direitos de trabalhadores e
usuários/as, nas formas de organização e resistências coletivas;
•

Dar continuidade à reflexão sobre as relações entre TICs e as condições
e organização do trabalho profissional, promovendo a sistematização
dos relatórios da pesquisa

exploratória realizada pelo NEP no 1º

sem/2019, sobre usos e impactos da incorporação das tecnologias
digitais no trabalho institucional, em diferentes áreas profissionais.

As aulas serão desenvolvidas com base em um conjunto de atividades que
combinam análise teórica, pesquisa e acompanhamento do debate profissional
sobre o trabalho do/a assistente social na conjuntura atual, por meio da leitura
e produção de textos, seminários, pesquisas, relatos e sistematização de
experiências, debates com convidados/as, entre outros.
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ATIVIDADE

PROGRAMADA:

PROJETO

NACIONAL

E

DESENVOLVIMENTO: UM DEBATE SOBRE AS ORIGENS HISTÓRICAS DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA BRASILEIRA
PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO
HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS
CRÉDITOS: 2

1.O Debate sobre a “Via Brasileira” ao Capitalismo
- a polemica do feudalismo no Brasil e na América Latina e suas implicações na
revolução brasileira
- a industrialização tardia e os entraves para o desenvolvimento de forças
produtivas
- a reafirmação da economia de “vezo colonial” e desenvolvimento econômico
2. A Construção do Estado Nacional e a Questão do Imperialismo
- elementos analíticos sobre a teoria do imperialismo, ontem e hoje
- industrialização e o novo caráter da dependência e o imperialismo
- o surgimento do proletariado urbano
3. A Penetração dos Monopólios
- padrões de acumulação de capital, ologopólios e Estado – 1950 – 1976
- 1980 – 1990: o novo pacto burguês e o reordenamento neoliberal da
economia
4. O Partido dos Trabalhadores e o Projeto de Modernização Pactuada
- A Política Petista e os Dilemas do Neodesenvolvimentismo
5. Questões da Teoria da Dependência: a Pertinência de Sua Atualização ou a
Crítica radical e Superadora?
- burguesia nacional ou inserção subordinada da economia sem projeto
nacional
- dependência, concentração capitalista e mercado externo
Ruy Mauro Marini, Gunder Frank e Theotônio dos Santos: “tributo e elementos
para uma crítica necessária
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Proposta de Convidados:
Angélica Borges – PUC/SP
Angélica Lovatto – Unesp/Mar
Virgínia Fontes - UFRJ

5 sessões a serem realizadas nos dias:
22 e 29 de agosto
05, 12 e 19 de setembro

ATIVIDADE

PROGRAMADA:

FAMÍLIAS,

CONSERVADORISMO

E

JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES
PROFA. DRA. EUNICE TERESINHA FAVERO
HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 14H00 ÀS 17H00
CRÉDITO: 2

Professoras(es)/Pesquisadoras(es) Convidadas(os):
. Profª Dra. Regina C. Tamaso Mioto
. Profª Dra Graziela Acquaviva
. Profª Dra Rita C. S. Oliveira
. Profª Ms Andreia A. Pequeno
. Profª Doutoranda Gracielle Feitosa
. Profª Ms Thaís Berberian
. Profª Área Direito (a confirmar)

CARGA HORÁRIA: 18 horas ofertadas em 06 sessões, de 3:00 horas cada.

DATAS/HORÁRIO: 18.10.19 (duas sessões – 13h00/16h00; 16h30/19h30), 25
de outubro (14h00/17h00); 01, 08, 22 de novembro, 2019 (14h/17h00), sextas
feiras.
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CRÉDITOS:

EMENTA:

Esta

ATP

pretende

abordar

o

debate

sobre

famílias

e

conservadorismo na atualidade, e seu rebatimento na judicialização das
relações sócio familiares e no trabalho das/os profissionais de Serviço Social
na área sociojurídica e afins.

Serão trazidos ao debate o discurso da

“destruição da famílias”; protagonismo e familismo nas políticas sociais e no
trabalho profissional; avanços e retrocessos na legislação sobre famílias;
gênero, moralidades e violência doméstica e familiar; a perícia Social na
Justiça da(s) Família(s), refletindo sobre sua contribuição ao direito à
diversidade e à convivência ou ao controle socio-moral da vida privada; e a
produção sociojurídica de famílias “incapazes” e “negligentes” no atendimento
à(s) infância(s) e juventude(s).

OBJETIVO:Apresentar e debater perspectivas conceituais, analíticas e de
políticas sociais e trabalho com famílias no cotidiano de espaços socio
ocupacionais da área sociojurídica, mas não só, buscando desvelar em
especial o conservadorismo e moralismos que os afetam na atualidade.
Fomentar espaço para a reflexão crítica e apropriação do conhecimento sobre
particularidades dessa realidade, contribuindo para a ampliação da produção
acadêmica a respeito e para subsidiar intervenções profissionais.

JUSTIFICATIVA: Nos anos recentes e na atualidade cada vez com mais
frequência deparamos com acontecimentos e posicionamentos conservadores
e não raro eivados de preconceitos e de diversas expressões de violências em
relação ao que se entende por família(s) e relações familiares. No embate entre
tendências conservadoras e progressistas, são vocalizadas opiniões nas redes
sociais, nas mídias impressas e virtuais, em intervenções no trabalho cotidiano
com famílias, em busca de afirmação de uma ou outra tendência. Nos espaços
socio ocupacionais do Serviço Social e de outras áreas das ciências humanas,
sociais e da saúde, esses embates se manifestam e, não raro, a judicialização
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das relações socio-familiares tem sido acionada para fazer frente à ausência
e/ou ineficiência de políticas públicas, assim como à incapacidade de
indivíduos, grupos e/ou instituições de lidar com o diferente, com o direito de
escolha da/o outra/o em relação à sua vida privada, ou com a impossibilidade
de escolha, ditada pela barbárie social que a/o impede de ser protagonista de
suas decisões. Num contexto de regressão de direitos e de barbárie social, em
que a incitação de ataques às conquistas civilizatórias se acentuam e tendem a
ser ampliadas, e em que, aliada à judicialização, avança a criminalização das
famílias pobres, se coloca como urgente e necessário o investimento na
reflexão e na pesquisa, com vistas a contribuir para a produção e apropriação
do conhecimento e para o fortalecimento da perspectiva crítica na análise da
realidade, fazendo frente aos avanços conservadores que têm encontrado
terreno fértil na sociedade contemporânea.

SESSÕES TEMÁTICAS
Encontro I- Conservadorismo e o discurso da “destruição” da família.
Encontro II- Políticas e trabalho social com famílias: protagonismo e familismo.
Encontro III- Avanços e retrocessos legislativos em relação à(s) família(s).
Encontro IV- Gênero, moralidades e violência doméstica e familiar.
Encontro V- Perícia Social na Justiça da(s) Família(s): contribuição ao direito à
diversidade e à convivência ou ao controle socio-moral da vida privada?
Encontro VI- Classe, gênero e raça na produção sociojurídica de “famílias
incapazes” e “negligentes”: um debate sobre discursos no atendimento à(s)
infância(s) e juventude(s).

BIBLIOGRAFIA:
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23

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

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social

BRITES, Cristina M., FORTI, Valéria. Direitos humanos e Serviço Social:
polêmicas, debates e embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
CARDOSO, Gracielle F. L. Trabalho social com famílias em tempos de
judicialização e criminalização da pobreza: do discurso da “não aderência” ao
direito à proteção. In: Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
São Paulo: EDEPE, v.3, n.19, 2018, p. 74-87.
CHAUÍ, Marilena. O discurso competente. In Cultura e democracia – o discurso
competente e outras falas (ed. 13). São Paulo: Cortez, 2011.
FÁVERO, Eunice. T. Barbárie Social e Exercício Profissional: apontamentos
com base na realidade de mães e pais destituídos do poder familiar. In
FÁVERO, e GOIS, D. A. (Orgs.). Serviço Social e temas sociojurídicos –
debates e experiências. Rio de Janeiro, Lúmen, 2014.
GOIS, Dalva A., OLIVEIRA, Rita C. S. Serviço Social na Justiça de família –
demandas contemporâneas do exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2019.
LEITE, Márcia P. Preconceito racial e racismo institucional no Brasil. In: Le
Monde Diplomatique Brasil. Edição 60.

Julho, 2012. Disponível em:

<https://diplomatique.org.br/preconceito-racial-e-racismo-institucional-nobrasil/>. Acesso em: 22.04.2019.
MANDELBAUM,

Belinda

e

SARAIVA,

Luís

Fernando

O.

Família,

contemporaneidade e conservadorismo. São Paulo: Benjamin Editorial, 2017.
MIOTO, Regina Célia T. Famílias e Políticas Sociais. In: BOSCHETTI, Ivanete
et. al (orgs.). Política Social no Capitalismo: tendências contemporâneas. São
Paulo: Cortez, 2008.
MIOTO, Regina C. T., CAMPOS, Marta S., CARLOTO, Cassia M. Familismo direitos e cidadania: contradições da política social. São Paulo: Cortez, 2015.
PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero. Dossiê: Conservadorismo, Direitos,
Moralidades, Violência. Cadernos Pagu, n. 50. Campinas: Unicamp, 2017.
Disponível

em:

<hhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104833320170002
&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22.04.2019.

24

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

