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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: SSO410036 Tópicos Especiais em Serviço Social I 

Professor(a): Beatriz Augusto de Paiva 

E-mail: beapaiva@gmail.com / beatriz.paiva@ufsc.br 

Semestre: 2020/2 - Suplementar Excepcional  

Créditos: 02 (dois) 

Carga Horária: 30h/a 

50% encontros síncronos (15h/a – 7 encontros), 50% atividades assíncronas ( 15h/a assíncrona) 

Horário: Quinta-feira, das 15h às 17h – quinzenal 

 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas pre-

senciais por aulas em meios digitais, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, 

em atenção à Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de 

julho de 2020, referente ao primeiro semestre de 2020. 

 

Ferramentas: 

 

Web conferência via plataforma RNP (Só serão gravadas e disponibilizadas caso haja condições 

técnicas para tanto. A professora não se compromete a realizar e disponibilizar a gravação de todos 

os encontros. Caso sejam gravadas, pressupõe-se o consentimento dos/as estudantes presentes acer-

ca do uso de imagem/voz). Caso sejam disponibilizadas as gravações: não será permitido gravar, 

fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não autorizado de material original 

retirado das aulas constitui violação de direitos autorais, conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de 

Direitos Autorais. 

 

Atividades assíncronas:  

 

As atividades assíncronas serão indicadas e desenvolvidas também por meio do Moodle. 

Todas as referências bibliográficas, filmografias, etc. também serão disponibilizadas no Moodle. 

II. EMENTA 

Estudo panorâmico sobre debates  eórico-políticos co  empor  eos  o Serviço Social, vinculados à 

tradição marxista. 



 

 

III. OBJETIVOS 

Apropriar-se do debate sobre temas  eórico-políticos do Serviço Social, bem como de reflexões 

categoriais que incidem na produção acadêmica hoje. 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Tópico 1 - Debate sobre os Fundamentos no Serviço Social 

 

2º. encontro síncrono - 04/02  

 

1)       T    ari  a  i  e a  Serviço Socia  em Tempo  e  api a   e ic e  S o  a  o  

Cortez, 2007. (INTRODUÇÃO)   

2)   S E    arme i a      ame  os  is óricos e Teórico- e o o ó icos e as  e    cias 

co  empor  eas  o Serviço Socia         E      o a  a  E   a      r s   Serviço Socia  e se s 

    ame  os  co  ecime  os e cr  ica   ampi as  E i ora  apel social, 2018. (pp. 47-84) 

3) GUERRA, Yolanda. Consolidar Avanços, Superar Limites e Enfrentar Desafios: os Funda-

mentos de uma Formação Profissional Crítica. In: Serviço Social e seus Fundamentos: Conheci-

mento e Crítica. Guerra, Yolanda (org.). Campinas, Papel Social, 2018. P.25-46. 

4) S      TT    ve e   s a or a e s mar is as  o es   o  os     ame  os  o Serviço 

Socia         E      o a  a  E   a      r s   Serviço Socia  e se s     ame  os  co  ecime  os e 

cr  ica   ampi as  E i ora  ape  socia          pp. 85- 113).  

5)  ETT    os   a  o   om a es  o Serviço Socia              arce o   r      os   a  o 

 e  o  E saios  e  m mar is a sem repo so  S o  a  o   or e          pp     - 296). 

 

Tópico 2 - As antinomias político-profissionais  

 

3º. encontro síncrono - 18/02 

 

6)   S    E  S    a  aria  e    o assis e  e socia   a    a  e c asses  S o  a  o   or e   

2015. (Cap. 2, pp. 11-79).   

7) MARA, Eduardo. Ao sul da fenda: notas acerca da relação entre teoria e prática no Serviço 

Social, In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 539-547, set./dez. 2020 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592020v23n3p539R 

8) BARROCO, Maria. Lucia. Barbárie e neoconservadorismo: os desafios do projeto ético-

político. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 106, p. 205-218, abr./jun. 2011. Dis-

ponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n106/n106a02.pdf. 

9) SILVA, Bismarck Oliveira da; OLIVEIRA, Maria Tereza de. O pensamento pós-moderno e 

os desafios contemporâneos ao projeto ético-político do Serviço Social, In: Revista Temporalis,  

Brasília (DF), ano 18, n. 36, p. 65-93, jul./dez. 2018.  - 

file:///Users/beatrizdepaiva/Downloads/19879-Texto%20do%20artigo-66944-1-10-20190103.pdf 

 

Tópico 3 - Processo Político-organizativo 

 

4º.  encontro síncrono - 04/03  

 

10)    ES   ose a  a is a     ovime  o  e  eco cei  aç o  o Serviço Socia   a  m rica 

 a i a como marco  a co s r ç o  a a  er a iva cr  ica  a pro iss o      S       aria  i    a  e 

  iveira   r        Serviço Socia   o  rasi    is ória  e  esis   cias e  e   p  ra com o 

co serva orismo  S o  a  o   or e          pp    -261).  

11) SILVA, Tiago. Iraton; SIMIONATTO, Ivete. A definição mundial de Serviço Social e o 

amálgama ideológico do neoconservadorismo: o embate entre a FITS e a Articulação Latino-

http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592020v23n3p539R
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n106/n106a02.pdf
/Users/beatrizdepaiva/Downloads/19879-Texto%20do%20artigo-66944-1-10-20190103.pdf


 

 

Americana. Serviço social: questão social e direitos humanos. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2015, 

p.113-134. 

12) HORST, Claudio. Henrique. Miranda; NASCIMENTO, Clara. Martins. O enfrentamento ao 

conservadorismo no Serviço Social a partir das campanhas do CFESS/CRESS. Revista Textos e 

Contextos, Porto Alegre, v.18, nº1, 2019. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/33404. 

13)     S  S m a  o ri  es  S  T S  Si va a  ara  e  oraes   ro e o pro issio a  e 

or a i aç o po   ica  o Serviço Socia   rasi eiro   iç es  is óricas e    as co  empor  eas      

S       aria  i    a  e   iveira   r        Serviço Socia   o  rasi    is ória  e  esis   cias e  e 

  p  ra com o co serva orismo  S o  a  o   or e          pp    -233).  

 

Tópico 4 - Referências estruturais da reprodução social 

 

5º. encontro síncrono - 18/03  

 

13) SOUZA, Cristiane Luíza Sabino DEPENDÊNCIA ESTRUTURAL E REPRIMARIZAÇÃO 

ECONÔMICA: a atual política do agronegócio em detrimento das políticas sociais, In: IX Jornada 

Internacional de Políticas Públicas/ UFMA, 2019, São Luiz/ MA. Anais da IX Jornada Internacion-

al de Políticas Públicas, 2019. < 

file:///Users/beatrizdepaiva/Downloads/artigo%20reprimariza%C3%A7%C3%A3o%20ufma.pdf 

14) PAIVA, Beatriz Augusto de ; ROCHA, Mirella ; CARRARO, Dilceane . Política social na 

América Latina:. SER Social (Online), v. 12, p. 147-175, 2010. 

https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12702/11104. 

15) RIBEIRO, Isabela ; SALVADOR, Evilasio . Hegemonia e políticas sociais no Brasil: con-

tribuições ao debate sobre vinculação orçamentária. In: Revista Katalysis, v. 21, p. 76-85,2018. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/198202592018v21n1p76/36197 

16) RAPOSO, Clarissa  Tenório  Maranhão  A  Escravidão  Digital  e  a  superexploração  do tra-

balho:  consequências  para  a  classe  trabalhadora, In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 3, 

p. 510-518, set./dez. 2020 < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAnci

a%20e%20Mundo%20das%20Redes/202 

 

Tópico 5 - Classe, Raça, Gênero 

 

6º. encontro síncrono - 01/04 

 

17) CISNE, Mirla; FALQUET, Jules. Economia política sob uma análise feminista-materialista: a 

imbricação das relações sociais de sexo, raça e classe, In: SERVIÇO SOCIAL EM REVISTA, v. 

22, p. 425-440, 2020. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/38003 

18) PAIVA, Beatriz Augusto de ; SOUZA, Cristiane Luiza Sabino de ; MARIOTTO, Cristiano. A 

luta antirracista como exigência ético política: reflexões numa perspectiva latino-americana, In:   

Serviço social: questão social e direitos humanos. V. 4. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2020 (No pre-

lo) 

19) ELPIDIO,  Maria  Helena. Diretrizes curriculares e questão racial: uma batida pulsante  na  

formação  profissional, In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 519-527, set./dez. 2020. < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/1982-02592020v23n3p519/44330> 

20) CASTRO, Priscila  Rodrigues  de. As lutas feministas e sua articulação pelas mídias digitais: 

percepções críticas, Revista Katálysis., Florianópolis, v23, n. 3, p. 459-469, set./dez 2020. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAnci

a%20e%20Mundo%20das%20Redes/202 

 

Tópico 6 - Pandemia e Fascismo 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/33404
/Users/beatrizdepaiva/Downloads/artigo%20reprimarizaÃ§Ã£o%20ufma.pdf
https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12702/11104
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/198202592018v21n1p76/36197
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/38003
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/1982-02592020v23n3p519/44330
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202


 

 

 

7º. encontro síncrono - 15/04  

  

21) BRETTAS, Tatiana.   e e  er a vi a   preciso  a eco omia   o. In: MOREIRA, Elaine 

GOUVEIA, Rachel ... [et al.] (Orgs.)Em tempos de pandemia: propostas para defesa da vida e de 

direitos sociais – Rio de Janeiro: UFRJ, Centro de Filosofiaa e  i  cias Humanas, Escola de Ser-

viço Social, 2020. (p.11-18) < https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12346/1/EMoreira.pdf>  

22) CARDOSO, José Álvaro de Lima. A crise que não se parece com nenhuma outra: reflexões  

sobre  a “coro a-crise”  In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 601-614, set./dez. 2020. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAnci

a%20e%20Mundo%20das%20Redes/202 

23) PAIVA, Beatriz Augusto;  TAVARES, Elaine Jussara. O confronto de projetos societários na 

América Latina no Século XXI: uma nova guinada do mundo?. In: Revista Katálysis, Florianópolis, 

v. 23, n. 3, p. 601-614, set./dez. 2020. < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAnci

a%20e%20Mundo%20das%20Redes/202 

 

Tópico 7 - Palestra do Prof. Luis Vivero Arriagada (Chile) - Seminário Conjunto com Tópicos 

II 

 

8º. encontro síncrono – 29/04 

V. METODOLOGIA 

A metodologia combinará, em tempos diversos, as aulas expositivas síncronas, com a referência aos 

textos da bibliografia de cada tópico, intercalado de debates e perguntas. 

A leitura é obrigatória (ao menos um artigo por tópico, de livre escolha) e indispensável para o 

aproveitamento, e deverá ser sistematizada em sínteses, de forma a viabilizar o momento de troca e 

diálogo próprios dos encontros síncronos; 

A leitura e as sínteses correspondem majoritariamente às atividades do tempo assíncrono, conforme 

programado. 

As atividades assíncronas acontecerão previamente às aulas síncronas, de forma que haja 

preparação de leitura dos textos obrigatórios com a elaboração de exercícios de síntese. 

VI. AVALIAÇÃO 

Tra a  o escri o i  ivi  a   e car  er  eórico-conceitual em forma de artigo, com base na biblio-

grafia da disciplina.   ar i o  ever  obedecer às re ras  as pri cipais revis as cie    icas  a  rea  

VII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e a Organização da Cultura: perfis pedagógicos da 

prática profissional. São Paulo: Cortez, 2002. P. 163-220. 

 

BARROCO, Maria Lúcia S. Barbárie e neoconservadorismo: os desafios do projeto ético-político. 

Serviço Social e Sociedade. Nº 106. São Paulo: Cortez, 2011. Pp.205-218. 

 

CASTELO, Rodrigo. O social-liberalismo brasileiro e a miséria ideológica da economia do bem-

estar. In: MOTA, Ana Elizabete. Desenvolvimentismo e construção de hegemonia: crescimento 

econômico e reprodução da desigualdade. São Paulo: Cortez, 2012. pp.46-77. 

 

CRENSHAW, Kimbérle. Documento para o encontro de Especialistas em aspectos da Discrimina-

ção racial relativos ao Gênero, In: Revista de Estudos Feministas, 1o. semestre de 2002, Cf. 

https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12346/1/EMoreira.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/Pol%C3%ADtica%2C%20Ci%C3%AAncia%20e%20Mundo%20das%20Redes/202


 

 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf> 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Serviço Social: questões presentes para o futuro. Globalização, cor-

relação de forças e serviço social. São Paulo: Cortez, 2013.  

 

           esar   ma pe e a  eórica e  is órica  Serviço Socia   Si cre e co serva orismo      

  T     a E i a e e             e a  or s     e  rios  co  ra iç es e pe e as  o serviço so-

cia   rasi eiro  S o Paulo, Cortez, 2016 (pp.165 a 206).  

 

MOTA, Ana Elizabete. AMARAL, Ângela. Serviço social brasileiros nos anos 2000: cenários, 

peleja e desafios. Recife: Editora UFPE, 2014 

 

MOTA, Ana Elizabete. Desenvolvimentismo e construção de hegemonia: crescimento econômico 

e reprodução da desigualdade. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

PEREIRA, Potyara. O Serviço social como profissão: origem e Desenvolvimento no Contexto da 

Civilização Industrial, In: AMARO, Sarita; CRAVEIRO,Adriéli Volpato (Orgs.). Vade Mecum do 

Serviço Social Trabalho e instrumentalidade do Serviço Social, Curitiba, Editora Nova Práxis 

Editorial, 2018. (pp. 12-23). 

 

RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios f,rente às vio-

lações de seus direitos. Serviço Social e Sociedade, nº 107. São Paulo: Cortez, 2011. Pp.420-437 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. Introdução. In: Na prática a teoria é outra? Mitos e dilemas na 

relação entre Teoria, Prática, Instrumentos e Técnicas no Serviço social. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2013. Pp.1-11. 

 

SARMENTO, Hélder Boska de Moraes. Instrumental técnico e o Serviço Social: SANTOS, Claudia 

Mônica dos. BACKX, Sheila. GUERA, Yolanda. A dimensão técnico-operativa o Serviço social: 

desafios contemporâneos. Juiz de fora, Editora UFJF, 2012. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf

