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EMENTÁRIO 1º semestre de 2015

ASSISTÊNCIA SOCIAL: POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO II
Profa. Dra. Aldaíza Sposati
2ª feira das 16hs às 19hs
EMENTA -

A

disciplina

Assistência

Social

e

Gestão

II

centra-

se na realidade internacional da política de assistência social no primeiro semestre de
2015

permanece

dando

centralidade à

temática

da proteção social e

nela

da

assistência social na América Latina, envolvendo América do Sul, América Central,
Caribe e México.

ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL
Profa Dra. Maria Lucia Silva Barroco
3ª feira das 19h15 às 22h15
EMENTA - A disciplina Ética e Serviço Social oferece a fundamentação ontológica
para a compreensão da ética como parte da práxis humana e modo específico de
objetivação de capacidades e valores, percorrendo a sua gênese e desenvolvimento
histórico, com ênfase na sociedade capitalista e no Serviço Social. Em face das
contradições e das exigências socioeconômicas e ideopolíticas que perpassam pelas
motivações ético-morais na sociedade contemporânea, a disciplina aborda os conflitos e
dilemas ético-morais e o significado político das escolhas éticas, desvelando suas
possibilidades e limites. 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.
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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).

GESTÃO SOCIAL: AVALIAÇÃO E INDICADORES DE POLÍTICAS E
PROJETOS SOCIAIS
Profa Dra. Mariangela Belfiore Wanderley
5ª feira das 13hs às 16hs

EMENTA - A disciplina propõe a discussão, conceitual e metodológica, do significado
da avaliação e da adoção de indicadores sociais em políticas sociais e projetos sociais,
enquanto ferramenta estratégica de planejamento e gestão social. A concepção de
avaliação trabalhada tem intrínseca relação com a participação e o controle social por
meio do desenvolvimento de metodologias participativas com a presença de todos os
sujeitos envolvidos nas ações avaliativas.
A disciplina se desenvolve por meio de aulas dialogadas, seminários e aulas em
laboratórios de construção de indicadores sociais e de outros instrumentos de avaliação.
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O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL
Profa Dra. Dirce Harue Ueno Koga
2ª feira das 16hs às 19hs
EMENTA - A disciplina parte de um conjunto de métodos e técnicas de investigação,
contemplando abordagens quantitativas e qualitativas. Cada um destes métodos possui
características lógicas, epistemológicas e metodológicas próprias. A disciplina tem por
objetivo preparar os estudantes para a escolha dos métodos e técnicas mais adequados
para apreensão de seu objeto de estudo.

PARADIGMAS

CONTEMPORÂNEOS,

TRANSDISCIPLINARIDADE

E

PRÁTICA PROFISSIONAL II
Profa. Dra. Maria Lucia Rodrigues
3ª feiras das 13hs às 16hs
EMENTA - O curso prioriza as questões metodológicas que envolvem diretamente a
prática profissional e a necessária reflexão em torno das estratégias de ação. Tem como
eixo principal a articulação entre o universal e o particular. Analisa criticamente as
tendências do agir profissional enfatizando, os modos de intervenção nas perspectivas
inter e transdisciplinares e suas possíveis implicações para o exercício das práticas
sociais, especialmente aquelas relacionadas ao Suas, Crass, Creas, políticas sociais,
etc...
METODOLOGIA - O curso consiste de aulas expositivas, seminários, leituras,
discussão de textos, filmes e vídeos. A orientação pedagógica destaca também temas de
interesse dos participantes que poderão ser exercitados através de oficinas da prática,
em sala de aula. A avaliação resultará do conteúdo trabalhado relacionado à prática dos
alunos.
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POLÍTICA SOCIAL I
Profa. Dra. Marta Silva Campos
3a Feira das 16hs às 19hs

EMENTA - O objetivo da disciplina é a análise das bases históricas e teóricas do
processo de formulação e implementação da política social, a partir das diferentes
determinações, de caráter econômico, político, social e cultural, compreendidas na
dinâmica do sistema capitalista, particularmente em seu desenvolvimento desde o final
do século XIX. A partir da visão da amplitude das sucessivas transformações e crises
que transcorrem desse período até hoje, aprofunda-se especialmente a compreensão da
Política Social enquanto vinculada à constante redefinição do poder do Estado e à
progressiva mundialização da economia. Nesse contexto, e dentro de uma perspectiva
comparada de análise, discute-se a estruturação da política social brasileira.

SEMINÁRIO DE TESE
Prof. A DEFINIR
4ª feira das 09hs às 12hs
EMENTA – Propõe-se a ser um espaço estimulador de estudo socializado dos alunos,
para avançar individual e coletivamente nas reflexões e discussões sobre o projeto de
pesquisa.
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SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL I
Profa Dra. Maria Lúcia Martinelli
5ª feira das 16hs às 19hs
EMENTA - A disciplina centra-se no estudo do cotidiano profissional em suas
intrínsecas relações com as dinâmicas societárias e processos históricos vividos pelos
sujeitos sociais.
Interpreta dialeticamente a formação sócio-histórica brasileira, de modo a
evidenciar seus principais marcos na gênese da questão social e suas expressões
contemporâneas na vida dos sujeitos que demandam o trabalho do Assistente Social
em duas diferentes perspectivas.

TENDÊNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO SERVIÇO SOCIAL I
Prof.a Dra.Maria Carmelita Yazbek
3ª feira das 09hs às 12hs
EMENTA - O curso Tendências Teórico-Metodológicas 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: a questão social e 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.
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NÚCLEO ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL: TORÇÕES E DISTORÇÕES DO SUAS + 10
Profa. Dra. Aldaíza Sposati
2ª feira das 09hs às 12hs
EMENTA - No ano de 2015 a proposta de construção do SUAS em 10 anos, ou o
SUAS + 10 completa seu tempo. O NEPSAS se propõe a analisar os resultados
alcançados no período.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS: FUNDO
PÚBLICO E AS POLÍTICAS SOCIAIS NO CONTEXTO DA CRISE
Prof. Dr. Ademir Alves da Silva
2ª feira das 19h15 às 22h15

EMENTA - O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social 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-se o liame entre política e
economia capitalista e a freqüente 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 sócioterritorial, sob valores democráticos e princípios universalistas de justiça social.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS:
MOVIMENTOS SOCIAIS E OUTROS ATORES COLETIVOS NO PÓS 2013
FACE

AS

NOVAS

EXIGÊNCIAS

POLÍTICAS

NO

CONTEXTO

DA

CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA
Profa. Dra. Rosangela Dias Oliveira da Paz
3ª feira das 13h00 às 16h00
EMENTA - Estudo do protagonismo dos movimentos sociais e outros atores coletivos
na realidade contemporânea brasileira e latinoamericana, com vistas a analisar essas
reconfigurações processuais e organizativas emergentes.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROFISSÃO:
ESPAÇOS SÓCIO-OCUPACIONAIS E TRABALHO DO(A) ASSISTENTE
SOCIAL NO SETOR DE SERVIÇOS: NOVAS RELAÇÕES E FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO
Profa Dra. Raquel Raichelis Degenszajn
3ª feira das 16h00 às 19h00
EMENTA - Dar continuidade aos estudos que o NEP vêm desenvolvendo, com base na
teoria social marxiana e marxista, sobre o serviço social na divisão social (sexual) e
técnica como uma especialização do trabalho coletivo no contexto do capitalismo
contemporâneo. Aprofundar as reflexões sobre a natureza e expansão do trabalho em
serviços e a inserção do(a) assistente social neste setor, sobre 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, a gestão do fundo
público e a lei do valor.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE IDENTIDADE: ANÁLISE
QUALITATIVA EM PESQUISA
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: A DIVISÃO
SEXUAL DO TRABALHO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REPRODUÇÃO
SOCIAL NA ATUAL SOCIEDADE BRASILEIRA
Prof.ª Dr.ª 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.
Deste ponto de vista, analisam-se as relações econômicas envolvidas, incluindo como
11
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base o atual debate sobre a questão central do “cuidado”, imprescindível à proteção
social do grupo familiar, mediante a combinação entre trabalho doméstico, pago e não
pago, além do oferecido por redes públicas de serviços. Com o uso de uma seleção de
leituras relevantes para o aprofundamento dos temas, serão realizados eventos com
convidados e feitas apresentações pelos próprios participantes do Núcleo, aproveitandose 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: MISÉRIA DA
FILOSOFIA - PRIMEIRO DESENHO DO PROJETO TEÓRICO DE MARX ANÁLISE DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA. ESTILO LITERÁRIO
NA OBRA DE MARX
Profa Dra. Maria Beatriz Costa Abramides
4ª feira das 19h15 às 22h15
EMENTA - 1-Miséria da Filosofia- Primeiro desenho do projeto teórico de MarxAnálise do modo de produção capitalista
2- Cultura, Arte e Literatura- Marx e Engels
PROGRAMA - A Miséria da filosofia: Liquidação teórica do socialismo utópico
reformista: O confronto entre Marx e Proudhon; a perspectiva da totalidade posta
geneticamente pelo primado ontológico das relações econômicas, e a inter-relação das
esferas econômica, social, política, cultural, na totalidade da vida social.
2- Arte, Cultura e Literatura, como categorias da particularidade nos escritos de Marx e
Engels.

12

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

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE ENSINO E QUESTÕES
METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
PRÁTICAS INTER E TRANSDISCIPLINARES EM PESQUISA
Profa. Dra. Maria Lucia Rodrigues
5ª feira das 13hs às 16hs
EMENTA - Análises e discussões críticas sobre as questões da docência no ensino
superior

no

cenário

nacional,

a

partir

de

estudos

e

reflexões

sobre

a

formação profissional no âmbito do Serviço Social.
O Núcleo dará continuidade ao conjunto de estudos e discussões iniciadas nos semestres
anteriores, tendo por foco dois subtemas:
- ensino e formação docente e
- transdisciplinaridade no exercício das práticas sociais e da pesquisa.
Integra a pauta das atividades do Núcleo, a realização de uma “Mesa Discente”, a
“Oficina do Conhecimento” e a Oficina de Cinema”.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE:
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRODUÇÃO SOBRE O DIREITO À
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E SOBRE O CONTROLE
SOCIAL DA POLÍTICA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
Prof. A DEFINIR
5ª feira das 09hs às 12hs
EMENTA: “Resgatar a história – as determinações conjunturais e estruturais – das
políticas relacionadas ao adolescente e a dinâmica de sua implantação; compreender e
clarificar as relações que se dão entre o Estado, enquanto definidor e executor das
políticas sociais básicas e os grupos organizados da sociedade civil; estudar e conhecer,
de forma sistemática, as respostas que vêm sendo operadas para enfrentamento de
questões específicas, relacionadas ao desenvolvimento sócio-psicológico e político do
13
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adolescente. Opera de modo a conferir organicidade às aproximações analíticas dos
pesquisadores que estudam a questão da criança e do adolescente nos centros urbanos
brasileiros. Pretende alcançar o equilíbrio entre a pesquisa que viabiliza o avanço
teórico-conceitual e a pesquisa que encaminha e desvela questões relacionadas à prática.
Tem por eixo central a defesa dos direitos da criança e do adolescente”.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ÉTICA E DIREITOS HUMANOS:
CONSERVADORISMO E IRRACIONALISMO ATRAVÉS DA ARTE E DA
LITERATURA
Profa. Dra. Maria Lucia Silva Barroco
5ª feira das 19h15 às 22h15
EMENTA - Estudo das manifestações do irracionalismo e do conservadorismo através
de obras artísticas e literárias, tais como: cinema, teatro, música, romance, conto,
poesia, entre outros, visando a crítica a estas ideologias e a apreensão da arte como
autoconsciência da humanidade e atividade capaz de superar a singularidade individual
estabelecendo uma relação consciente com o gênero humano.

ATP: ESTÉTICA, HISTÓRIA E ONTOLOGIA DO SER SOCIAL NA OBRA DE
LUKÁCS
Profas responsáveis: Maria Beatriz Costa Abramides / Maria Lucia Silva Barroco e
Maria Lucia Martinelli
Convidado: Prof. Dr. Antonio Rago Filho
Arte, filosofia e vida cotidiana. A função do artista e da obra de arte na Estética de
György Lukács.
Prof. Dr. Antonio Rago Filho
14
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EMENTA - Em sua Estética, o filósofo húngaro György Lukács decifrou o fato
elementar segundo o qual as respostas humanas emocionais estão geneticamente
vinculadas ao mundo objetivo circundante que as desencadeiam, os indivíduos reagem
no interior de alternativas concretas. As práticas humanas constituem o campo concreto
em que se desenvolve e resolve a tensão entre liberdade e necessidade. A arte atua
essencialmente na conscientização dos conflitos e nos destinos histórico-sociais que
brotam precisamente desse mundo. A arte como “pioneira da generidade para si” não
prescinde da contrastação entre o que somos e o que podemos ser. A reconfiguração
estética apresenta uma intensificação da vivência artística. Os conflitos e destinos que
nascem das contradições sociais se apresentam numa totalidade que propicia as
possibilidades mais autênticas da interioridade humana. O curso se propõe a escavar as
formulações lukacsianas, segundo a qual a criação artística é, ao mesmo tempo,
descobrimento do núcleo da vida e crítica da vida. Lukács pontua que se trata do modo
de manifestação mais elevado da autoconsciência da humanidade. Para além dos
interesses práticos imediatos, a arte afeta ao homem inteiro, à substância humana dos
indivíduos histórico-sociais, contra as tendências que ferem e envilecem a integridade
humana. Em sua dialética, a arte possibilita a elevação do indivíduo de sua generidade
em si à sua generidade para si, à compreensão do caráter histórico-social da
individualidade. Se a criação artística remete à autocompreensão dos indivíduos em seu
vínculo com os destinos sociais, estética e dimensão ética se encontram numa viva
unidade. O curso se propõe a tematizar a experiência estética como causadora da
transformação qualitativa da subjetividade em relação à coisificação e fragmentação do
indivíduo sob o sociometabolismo do capital. Nesse sentido, realismo autêntico e
humanismo radical se apresentam indissoluvelmente unidos.
CRONOGRAMA:
DATAS:
- 06, 13, 20, 27 de março
- 10 de abril
HORÁRIOS: das 09hs às 12hs
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