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PROGRAMA 
 

I – EMENTA 
 
O trabalho como elemento do ser social. Especificidade do trabalho na sociedade burguesa e a 
inserção do Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. O assistente social como 
trabalhador na divisão sócio-técnica do trabalho. O trabalho profissional face as mudanças no padrão 
de acumulação capitalista e regulação social. Os elementos constitutivos do processo de trabalho do 
assistente social. 
 
II – OBJETIVOS 
 

 Discutir as principais visões sobre o processo de trabalho (mostrando como ele foi exaltado e 
desprezado) por diferentes classes sociais em diferentes épocas e nações; 

 Abordar de forma concreta como o processo de trabalho se desenvolveu na organização 
industrial do século XX; 

 Aprofundar o debate sobre o processo de trabalho a partir da emergência da reestruturação 
produtiva e a função do Estado na reprodução das relações sociais; 

 Promover o debate sobre o processo de trabalho do assistente social e sua inserção na 
divisão sócio-técnica do trabalho. 

 
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I – Sobre a ideologia do Processo de Trabalho: modos de conceber o Trabalho 
_    Sobre os gregos e o trabalho escravo 
_    Sobre a Idade Média e Idade moderna 
_    Sobre a Revolução Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
ALBORNOZ, Suzana. Oque é o Trabalho? São Paulo: Brrasiliense,1997 
CARMO, Paulo Sérgio do. A  Ideologia do Trabalho. São Paulo: Moderna, 1992. 
  
UNIDADE II -O Processo de Trabalho  capitalista 
 A divisão social do trabalho e o  processo de especialização. 
 A teoria do valor e a centralidade do trabalho em Marx: Trabalho, transformação da natureza e 

constituição do “ser social”; 
 Práxis, ser social e subjetividade; 
 O modo de produção capitalista e a exploração do trabalho; 
 O desenvolvimento das forças produtivas; 
 A teoria marxista e a tese do fim da centralidade do trabalho: o debate sobre o “ fim da sociedade 

do trabalho”. 
 
BIBLIOGRAFIA 
ANTUNES, Ricardo. A  Dialética do Trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2004. 
_________.Os sentidos do Trabalho. Ensaios sobre a afirmação e negação do trabalho. São 
Paulo; Boitempo, 2002. 
DURKHEIME, Émile. Da divisão do Trabalho Social. São Paulo: Martins Fontes, 2ª edição, capítulo 
1, 2004. 
LESSA, Sérgio. Para além de de Marx? crítica da teoria do trabalho imaterial. São Paulo: Xamã, 
2005. 
MARX, Karl.O Capital. Rio de Janeiro: Livro I, capítulo V (O Processo de Trabalho)e capítulo III (Da 
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Manufatura a grande Indústria: itens 1,2,3). 
NETTO, José P. e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 
2006. 
 
UNIDADE III -A problemática do trabalho no capitalismo avançado 
  
 A crise do Taylorismo e ascensão da “acumulação flexível”. 
 As metamorfoses do trabalho no  capitalismo: 

 A  flexibilização dos direitos trabalhistas: variação dos contratos, jornada e salários. 
 A precarização do trabalho e suas diversas formas de manifestação.  

 
BIBLIOGRAFIA 
ANTUNES, R. Qual crise da sociedade do trabalho? In: Adeus ao trabalho: ensaio sobre as 
metamorfoses e centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, Campinas: Unicamp, 
1998.  
BAUMAN, Zygmunt. Globalização consequências humanas. Rio de Janeiro, Zahar, 1999,capitulo 
1.  
BIHR, Alain. Da grande noite a alternativa: o movimento operário europeu em crise. São Paulo: 
Boitempo,1998.  
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 1998. 
HARVEY, David. A condição Pós-Moderna. 7ª edição, São Paulo: Loyola, capítulo II 1998.  
NETTO, José P. e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 
2006. 
SARTIM, Maria Madalena do N. A Reforma Trabalhista e Sindical do Brasil no contexto de 
contra-reformas neoliberais: flexibilização de direitos ou (des)ajuste social? Tese de doutorado, 
PUC/RJ, 2008. 
 
UNIDADE IV -Processos de Trabalho e Serviço Social 
 A inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho 
 O processo de trabalho do assistente social e seus elementos constitutivos 
 As metamorfoses do trabalho e os impactos no trabalho do assistente social 
 Espaços ocupacionais, condições e relações de trabalho para o Serviço Social. 
 
BIBLIOGRAFIA 
CARDOSO, Franci (et all). A categoria “processo de trabalho” e o trabalho do assistente social. In: 
Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, 58, nov.1998, p.109-130 
IAMAMOTO. M.V. O Serviço Social em tempo de Capital Fetiche (Cap.IV). In: Serviço Social em 
tempo de Capital Fetiche – capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 
2007.  
_______________. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
4ª edição. São Paulo, Cortez, 2001. 
_______________. “O assistente social é um profissional do controle?” In: Renovação e 
Conservadorismo no Serviço Social: ensaios críticos. 2ª edição. São Paulo, Cortez, 1998. 
LEI Federal N° 8662 de 07/06/1993 que regulamenta a profissão de Serviço Social. 
NETTO, J. P. Transformações societárias e Serviço Social: notas para uma análise prospectiva da 
profissão no Brasil. In: Serviço Social e Sociedade. nº 50. São Paulo: Cortez, abr. 1996, pp. 106-
132. 
FALEIROS, Vicente de P. ”Desafios do Serviço Social na era da globalização”. In: Serviço Social e 
Sociedade. 20(61): 152-156, Cortez, 1999. 
 
NOTA: Outros títulos serão apresentados opurtunamente  no decorrer do curso. 
.  
IV – METODOLOGIA 
 
A disciplina será desenvolvida mediante de aulas expositivas e dialogadas, seminários sendo 
indispensável a leitura prévia da bibliografia indicada, apresentação de filme, laboratório de Pesquisa 
e conferências. O Laboratório de pesquisa  requer  visitas de campo para constatar empiricamente o 
“processo de trabalho” do Serviço Social e de vários segmentos de trabalhadores usuários do Serviço 
Social. 
 
 
V – AVALIAÇÃO 
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É necessária a presença do aluno em 75% das atividades realizadas e obtenha nota mínima referente 
a sete (7,0) para sua total aprovação, conforme Regimento Interno da UFES. O processo de 
avaliação constará de: 

 
Duas provas individuais (conforme Regimento da UFES)  A primeira  com pontuação de zero  a 
oito mais o seminário até 2 pontos por aluno. Será avaliada a participação individual no conjunto 
da apresentação do grupo. 
A segunda  prova com pontuação de zero  a dez. 
0 trabalho final de pesquisa será apresentado com pontuação de zero (0,0) a dez (10,0). Este 
trabalho tem por finalidade aproximar o aluno do processo o trabalho do assistente social e  de 
outros trabalhadores. Visa detectar e analisar as mudanças no mundo do trabalho s e suas 
implicações para os trabalhadores. Para isso será realizada uma pesquisa de campo envolvendo 
todos os alunos da turma. 

 
 
VI - CRONOGRAMA 
 
 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Segunda Quinta Segunda Quinta Segunda Quinta Segunda Quinta 

- 11 - 02 04 07 01 04 

16 18 06 09 11 14 08 - 

23 25 13 16 18 21 15 18 

30  - 23 25 28 22 25 

   30   29 02jul. 

Total ......................... 06 Total ......................... 07 Total ......................... 08 Total ......................... 09 

 
 
 

 CONTEÚDO DE ENSINO/BIBLIOGRAFIA DATA PROVÁVEL 

Aula 01 Plano de ensino e cronograma de atividades. 12/03 

  
UNIDADE I Sobre a ideologia do Processo de 
Trabalho: modos de conceber o Trabalho 
_    Sobre os gregos e o trabalho escravo 
_    Sobre a Idade Média e Idade moderna 
_    Sobre a Revolução Industrial 

 
 
Aula expositiva 16 a 26/03 

 
 

 
UNIDADE II  O Processo de Trabalho  capitalista 
 1-Trabalho, sociedade e valor 
 A teoria do valor e a centralidade do trabalho em 

Marx: trabalho, transformação da natureza e 
constituição do “ser social”; práxis, ser social e 
subjetividade; 

 Trabalho, valor e  “ fim da sociedade do trabalho”. 
 2- Categorias da Economia Política: O 

desenvolvimento das forças produtivas e o o 
entendimento do processo de trabalho; produção, 
distribuição e consumo  

 
 
Aula expositiva em 30/03 e 
02/04 
Seminário1 em 06/04 
(Cap.1 e 2) 
 
Laboratório de Pesquisa 
em 09/04 
Aula expositiva13/04 
 
Seminário 2 em 16/04 ( 
cap.3 e 4 aprofundar a lei 
do valor em Marx)  
 
 

 AVALIAÇÃO 23/04 

  3-O modo de produção capitalista e a exploração 
do trabalho; os direitos do trabalhador e a 
subsunção real do trabalho, a concentração e 
centralização e distribuição da riqueza; as 
contradições do capitalismo e a questão social.  

Aula expositiva em27/04 
Seminário 3 em 30/04 
(cap. 5 e 7 a profundar a 
legislaão do trabalho) 

  
UNIDADE III -A problemática do trabalho no 

 
Aula expositiva 04/05 
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capitalismo avançado 
 A crise do Taylorismo a “acumulação flexível”; 
as metamorfoses do trabalho:flexibilização dos 
direitos trabalhista (variação dos contratos, 
jornada e salários),.a logística da precarização 
(terceirização), desemprego e a informalidade. 

 
Seminário 4 em07/05 ( 
cap. 8) 
Aula expositiva11e 14/05 
 
Seminário 5 em 18/05 
(cap. 9) 

 PALESTRA 21/05 

 Laboratório de Pesquisa 25/05 

 AVALIAÇÃO 28/05 

  
UNIDADE IV -Processos de Trabalho e Serviço 
Social 
 A inserção do Serviço Social na divisão sócio-

técnica do trabalho 
 O processo de trabalho do assistente social e 

seus elementos constitutivos 
 As metamorfoses do trabalho e os impactos no 

trabalho do assistente social 
 Espaços ocupacionais, condições e relações de 

trabalho para o Serviço Social. 

 
Aula expositiva 29/05 
 
Seminário VI em 01/06( 
textos de CARDOSO e 
IAMAMOTO) 
 
Aulas Expositiva 08/06 e 
15/06 
 
 

 Laboratório de Pesquisa:  25/06 

 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL 29/06 e 02/07 

 PROVA FINAL  

 


