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Ementa do GTP  

 Trabalho e ser social. Crítica da economia política. Produção e reprodução da vida 

social. Aspectos econômicos, políticos e culturais e seus desdobramentos no quadro da 

pobreza e da desigualdade social. Divisão do trabalho no capitalismo mundializado e os 

fundamentos da lei do desenvolvimento desigual e combinado. Especificidades regionais e 

as expressões da questão social, reveladoras da condição dependente e subordinada dos 

países da América Latina. Elementos constitutivos da reestruturação produtiva do capital e 

suas repercussões no mundo do trabalho. Trabalho e formas de exploração 

contemporâneas. Sujeitos sociais, práticas de classe e direitos do trabalho. Cultura do 

trabalho no século XXI. Políticas sociais e trabalho. Relações de trabalho do assistente 

social. 

 

Pesquisa realizada: levantamento das pesquisas e produções teóricas dos Programas de 

Pós-Graduação em Serviço Social sobre a temática trabalho, questão social e Serviço 

Social.  

 

Processo de coleta de dados 

O levantamento de dados sobre projetos de pesquisa, teses e dissertações relacionadas a 

temática trabalho, questão social e Serviço Social ocorreu por meio do Relatório de 

Avaliação da Área de Serviço Social, no triênio 2010-2012, como também levantamento 

de informações nos sites dos Programas de Pós-Graduação. No total foram pesquisados 29 

Programas de Pós-Graduação em Serviço Social. A partir das informações coletadas foram 
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organizadas as produções teóricas por região e classificadas por ênfases e eixos temáticos 

de pesquisa. A classificação das ênfases dos projetos de pesquisa e dos eixos temáticos das 

dissertações e teses objetivou qualificar “o estado da arte” da produção do Serviço Social 

na temática do GTP e, simultaneamente, apresentar as particularidades das pesquisas. 

 

PROGRMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E LINHAS DE PESQUISAS 
VINCULADAS A TEMÁTICA DO GTP 

PROGRAMA  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LINHA DE 
PESQUISA  

UFPA – PPGSS SERVIÇO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO 

Serviço Social, 
Trabalho e 
Desenvolvimento 

UFAM – PPGSS SERVIÇO SOCIAL, POL. SOCIAIS E 
SUSTENTABILIDADE NA AMAZÔNIA 

Questão Social, 
Políticas Públicas, 
Trabalho e Direitos 
Sociais na Amazônia 

FUFSE – PPGSS SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL Trabalho, Formação 
Profissional e 
Serviço Social 

UECE – PPGSS SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E QUESTÃO SOCIAL Serviço Social, 
Trabalho e Políticas 
Sociais 

UFRN – PPGSS SOCIABILIDADE, SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA 
SOCIAL 

Serviço Social, 
Trabalho e Questão 
Social 

UFMA - PPGPP POLÍTICAS PÚBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS 
POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS 

Estado, Trabalho e 
Políticas Públicas 

UFPE - PPGSS SERVIÇO SOCIAL, MOVIMENTOS SOCIAIS, DIREITOS 
SOCIAIS  

Serviço Social, 
trabalho e questão 
social 

UFPB/J.P. - PPGSS - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO SERVIÇO 
SOCIAL 
- POLITICA SOCIAL 

Relações Soc. e 
Proc. de Trabalho no 
Mundo 
Contemporâneo 

UFAL - PPGSS SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS SOCIAIS Trabalho, política e 
sociedade 

UCSAL- PPGSS POLÍTICA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA Trabalho, Questão 
Social e Cidadania 

FUFPI - PPGSS ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS __________ 

UnB - PPGPS ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA -Trabalho e 
Relações Sociais 
-Questão Social, 
Instituições e 



Serviços Sociais 

UFMT - PPGPS POLÍTICA SOCIAL, ESTADO, SOCIEDADE E DIREITOS 
SOCIAIS 

Trabalho, Questão 
Social e Serviço 
Social 

PUC/GO - PPGSS SERVIÇO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL E MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

Teoria Social e 
Serviço Social  

UNESP/FR - 
PPGSS 

TRABALHO E SOCIEDADE Serviço Social: 
Mundo do Trabalho 

UFJF - PPGSS QUESTÃO SOCIAL, TERRITÓRIO, POLÍTICA SOCIAL E 
SERVIÇO SOCIAL 

Serviço Social e 
Sujeitos Sociais 

PUC/SP – PPGSS FUNDAMENTOS E PRÁTICA PROFISSIONAL 
POLÍTICAS SOCIAIS E MOVIMENTO SOCIAIS 

Politica social: 
Estado, Movimentos 
Sociais e 
Associativismo Civil 

UFRJ - PPGSS CULTURA, CIDADANIA E SERVIÇO SOCIAL 
QUESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS SOCIAIS E SERVIÇO 
SOCIAL 

Processo de trabalho 
e classes sociais 

UERJ - PPGSS TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL Trabalho, Relações 
Sociais e Serviço 
Social 

UFES - PPGPS POLÍTICA SOCIAL, ESTADO E SOCIEDADE Reprodução e 
estrutura do 
capitalismo 
contemporâneo 

EMESCAM - 
PPGSS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE 

Políticas Públicas, 
Saúde e Trabalho 

UFF – PPGPS - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
- SUJEITOS SOCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL 

__________ 

UFF – PPGSSDR SERVIÇO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

Desenvolvimento 
Capitalista e 
Formação Social 
Brasileira  

PUC/RJ - PPGSS SERVIÇO SOCIAL , QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS 
SOCIAIS 

Trabalho, Políticas 
Sociais e Sujeitos 
Coletivos 

UNICSUL- PPGSS CIDADES E QUESTÕES SOCIAIS __________ 

UCPEL - PPGSS POLÍTICAS SOCIAIS, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS 
PROCESSOS PARTICIPATIVOS, DESENVOLVIMENTO E 
POLÍTICA SOCIAL 

__________ 

UFSC - PPGSS SERVIÇO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E QUESTÃO 
SOCIAL 

Questão Social, 
Trabalho e 
Emancipação 
Humana 



PUC/RS - PPGSS SERVIÇO SOCIAL, POLÍTICAS E PROCESSOS SOCIAIS Serviço Social e 
processos de 
trabalho 

UEL - PPGSS SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL Serviço Social e 
Processos de 
Trabalho 

 

Linhas de pesquisa dos Programas de Pós-graduação em Serviço Social que abordam a 

temática do GTP, por região:  

 Região Norte: 2010 – 2 linhas; 2011 – 2 linhas; 2012 – 2 linhas.  

 Região Nordeste : 2010 – 6 linhas; 2011 – 7 linhas; 2012 – 8 linhas.  

 Região Centro-Oeste: 2010 – 4 linhas; 2012 – 4 linhas; 2012 – 4 linhas.  

 Região Sudeste: 2010 – 12 linhas; 2011 – 12 linhas; 2012 – 13 linhas.   

 Região Sul: 2010 – 4 linhas; 2011 – 4 linhas; 2012 – 5 linhas.  

Total de linhas de pesquisa sobre a temática no triênio: 2010 – 28 linhas;  2011 – 30 linhas; 

2012 – 32 linhas.   

 

Projetos de pesquisa da região Norte 

No triênio foram desenvolvidos 19 projetos de pesquisa distribuídos nas seguintes ênfases 

temáticas: questão social e exploração sexual; trabalho, saúde e envelhecimento; trabalho e 

politica social; trabalho profissional e espaço sócio-ocupacional; desenvolvimento local, 

cooperativismo rural e organização do trabalho; questão social e formação social regional; 

mercado de trabalho e trabalho na particularidade regional; desenvolvimento sustentável, 

empreendedorismo solidário e cooperativismo; processo de trabalho e qualificação 

profissional; neoliberalismo, trabalho profissional e produção industrial.  

Projetos de pesquisa da região Nordeste 

No triênio foram desenvolvidos 184 projetos de pesquisa distribuídos nas seguintes ênfases 

temáticas: capitalismo e alienação; trabalho produtivo e improdutivo; trabalho informal e 

desenvolvimento local; trabalho profissional e espaço sócio-ocupacional; trabalho  e 

direitos dos trabalhadores; emancipação e ética; trabalho e fundamentos ontológicos e 

sócio-históricos; alcoolismo, gênero e juventude; saúde do trabalhador e politicas sociais; 

assistência social e direitos; política social na particularidade latino-americana; ética e 

direitos humanos; pobreza e população de rua; questão urbana e regularização fundiária; 

políticas públicas e  orçamento; precarização do trabalho e intervenção estatal; 



transformações societárias e incidências no Serviço Social; trabalho e politica social; 

trabalho infanto-juvenil; vulnerabilidade, exclusão e desqualificação social; solidariedade, 

proteção social e pobreza; pobreza e população de rua; lutas sociais pela moradia; trabalho 

e questão ambiental; metrópoles e vulnerabilidades sociais; família, pobreza e geração; 

pobreza e inclusão produtiva; cidadania e direitos humanos; processos de trabalho e 

particularidades regionais; assistência e transferência de renda; informalidade e ação do 

Estado; gênero e formas de organização e lutas; trabalho e gênero; representações políticas 

locais; educação e relações étnico-raciais; educação profissional; alienação e educação; 

educação ambiental e condições de vida; mulheres e violência; trabalho e educação; 

trabalho e juventude; racismo, machismo e cotidiano; saúde da família e participação 

popular; cidades e espaços urbanos; família, geração  e trajetórias de vida. 

 

Projetos de pesquisa da região Centro-Oeste 

No triênio foram desenvolvidos 36 projetos de pesquisa distribuídos nas seguintes ênfases 

temáticas: desenvolvimento, trabalho informal e mercado de trabalho; trabalho profissional 

e espaço sócio-ocupacional;  trabalho e politica social; novas modalidades de organização 

do trabalho coletivo; reestruturação produtiva e educação; política educacional e pobreza; 

exploração sexual de criança e adolescente; mercado de trabalho do assistente social; 

gestão do trabalho no SUAS; reestruturação capitalista, políticas de proteção ao trabalho; 

arranjos produtivos; trabalho informal e precarização das condições de trabalho; trabalho 

como processo de inclusão social; focalização da pobreza e reestruturação do Estado 

Social; programas de transferência de renda; estruturação do trabalho no Brasil e trabalho 

informal; novas modalidades de organização do trabalho coletivo; trabalho, relações de 

gênero e feminização das profissões; crise capitalista, trabalho e acumulação; 

reestruturação produtiva e políticas sociais brasileiras. 

Projetos de pesquisa da região Sudeste 

No triênio foram desenvolvidos projetos de pesquisa distribuídos nas seguintes ênfases 

temáticas: proteção social e bolsa família; pobreza e representações; trabalho profissional e 

espaço sócio-cupacional; trabalho e politica social; trabalho profissional e projeto ético-

político; violência e desigualdade social; violação dos direitos na infância; movimento 

sindical; saúde do trabalhador e politicas sociais; trabalho e representações sociais; 

trabalho e seguridade social; trabalho e geração de renda; empreendedorismo; educação e 



trabalho docente; exclusão e inclusão social; trabalho e questão urbana; organização dos 

trabalhadores; superexploração do trabalho; serviço social, trabalho e território; trabalho e 

controle social; trabalho e tempo de trabalho; trabalho e gênero; classes sociais e território; 

trabalho e juventude; trabalho auto-gestão e sindicato; trabalho precário e terceirização; 

proteção social e bolsa família; pobreza e representações; fundamentos ontológicos e sócio 

históricos; trabalho e segurança publica; trabalho e educação; trabalho e saúde mental; 

trabalho e direitos humanos; reestruturação produtiva e representação social dos 

trabalhadores; mercado e condições de trabalho dos assistentes sociais; trabalho e 

seguridade social; trabalho e geração de renda;  transformações societária e particularidade 

sócio histórica brasileira; ações afirmativas; trabalho resistência e memória. 

 

Projetos de pesquisa da região Sul 

No triênio foram desenvolvidos 35 projetos de pesquisa distribuídos nas seguintes ênfases 

temáticas: empreendimentos de economia solidária e processo de consumo; trabalho 

informal e economia solidária; trabalho profissional e espaço sócio-ocupacional;  

fundamentos ontológicos e sócio históricos; trabalho profissional e projeto ético-político; 

divisão sexual do trabalho e reestruturação produtiva; trabalho, subjetividades e políticas 

sociais; trabalho e politica social; trabalho  e  intersetorialidade nas  políticas sociais; 

trabalho e politica de assistência social; exclusão, vulnerabilidade  e inclusão social; 

economia solidária e geração de renda; pobreza e exclusão social; saúde do trabalhador e 

politicas sociais; mercado de trabalho do assistente social; precarização, desemprego e 

trabalho informal; violência, risco e vulnerabilidade social; trabalho e subjetividades; 

trabalho profissional e saúde; empreendedorismo e geração de renda. 

 

Principais eixos temáticas das dissertações de mestrado e teses de doutorado: 

 55 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho profissional e 

espaço sócio-ocupacional; 

 24 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho informal, 

economia solidária e geração de renda;  

 23 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e politica social; 

 21 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e fundamentos 

ontológicos e sócio-históricos; 



 15 produções entre dissertações e teses no eixo temático: saúde do trabalhador e 

politicas sociais; 

 14 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e educação; 

 12 produções entre dissertações e teses no eixo temático: mercado de trabalho do 

assistente social; 

 11 produções entre dissertações e teses no eixo temático: precarização e condições 

de trabalho;  

 10 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e sindicalismo;  

 10 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e gênero;  

 7 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e questão urbana;  

 6 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho, questão social e 

representações; 

 5 produções entre dissertações e teses no eixo temático: questão social e juventude;  

 5 produções entre dissertações e teses no eixo temático: trabalho e organização 

política;  

 5 produções  entre dissertações e teses no eixo temático: ideologia, trabalho e 

questão social; 

 25 produções entre dissertações e teses que apresentam outras ênfases e eixos 

temáticos.  

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS DISSERTAÇÕES E TESES  
 

NORTE NORDESTE CENTRO-
OESTE 

SUDESTE SUL 

14 76 15 113 30 
TOTAL 

248 

 

 

Principais tendências das pesquisas sobre a temática no triênio 

 

 Expressivo número de pesquisas sobre os espaços sócio-ocupacionais do assistente 

social em suas diferentes áreas de atuação com ênfase na intervenção profissional; 

 Aprofundamento de estudos sobre o trabalho e questão social no marco da tradição 

marxista; 



 Significativa incidência do debate sobre pobreza relacionada a inclusão social a 

partir de estudos sobre programas de geração de renda, empreendedorismo e 

qualificação para o mercado de trabalho; 

 Grande preocupação das pesquisas para enfrentar as expressões fenomênicas da 

questão social por meio das politicas sociais, com concentração nas analises sobre 

a politica de assistência social; 

 Considerado número de produção teórica de apreciação a-crítica ao 

cooperativismo, economia solidária, empreendedorismo  e qualificação para o 

mercado de trabalho;  

 Pesquisas com insuficientes mediações sobre trabalho e questão social no marco 

da particularidade sócio-histórica brasileira;  

 Tendência de as categorias trabalho e questão social aparecerem mais como 

argumentação geral e pressuposto de pesquisa com pouco desenvolvimento teórico 

e análises;  

 Influências de heterogêneas ideologias pós-modernas na produção teórica, 

perpassando desde tendências da gestão empresarial ao debate da nova questão 

social e as “novas capacidades e capital humano”.  

 

Agenda e estratégias do GTP para a gestão (2014 – 2016) 

 

 Articulação de Grupos de pesquisa e pesquisadores da temática; 

 Oferecer aprofundamento de estudos da temática através de cursos e debates nos 

espaços/eventos de pesquisa da ABEPSS; 

 Realização de eventos de pesquisa na temática pelo GTP em articulação com a 

ABEPSS nas regiões; 

 Realização de Oficinas/Minicursos nos eventos da ABEPSS para aprofundar os 

fundamentos da análise do trabalho e da questão social no marco da crítica da 

economia política. 



Anexo – Lenvatamento da produção teórica da temática trabalho, questão social e Serviço Social nas revistas Katálysis, Serviço Social 

& Sociedade e Temporalis no período de 2000 a 2014. 

 
KATÁLYSIS 

Autor (es) Edição/Ano Título Link 

Mónica de Martino Bermúdez V. 5, n. 1, 2002 Ética e trabalho social no Mercosul https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/8290/

7606 
Rúbia dos Santos V. 5, n. 1, 2002 O trabalho infantil: uma realidade que não pode ser analisada fora 

do contexto família 
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/5872/

5425 
Simone Passos V.5, n.2, 2002 Formação de empreendimentos produtivos no âmbito das 

políticas públicas 
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6087/

5649 
Gelton Medeiros V.5, n.2, 2002 Implantação de uma política municipal de trabalho e renda https://periodicos.ufsc.br/index.

php/katalysis/article/view/6089/
5650 

Luiz Carlos Chaves 
 

V.6, n.1, 2003 A industrialização: emprego e processo de trabalho no Brasil https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/7178/

6620 
Giovanni Alves  V. 7, n. 1, 2004 Crise da globalização e lógica destrutiva do capital – Notas sobre 

o sócio-metabolismo da barbárie 
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6912/

6377 
Lauro Mattei 

 
V. 7, n. 1, 2004 A globalização econômica como fator de exclusão social 

 
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6919/

6382 
Marco Antônio Ribeiro Tura 

 
V. 7, n. 1, 2004 Soberania nacional e mundialização do capital: o Brasil sob a 

gerência de Fernando Henrique Cardoso 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/7945 

Valdir Alvim 
 

V. 7, n. 1, 2004 Neoliberalismo, globalização e americanismo: as estratégias 
dos organismos financeiros multilaterais 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6923 

Márcia do Rocio Santos 
 

V. 7, n. 1, 2004 A perversidade da mundialização: um ensaio crítico à Reforma 
do Estado 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6924/

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/8290/7606
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/5872/5425
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6087
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6087/5649
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6089
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6089/5650
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/7178
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/7178/6620
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6912


 6386 

Pedro Demo 
 

V. 8, n. 1,  2005 Capitalismo contemporâneo e política social 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/7016 

Maria José de Oliveira Lima, 
Claudia Maria Daher Cosac 

 

V. 8, n. 2, 2005 Serviço Social na empresa 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/6116 

Carlos Eduardo da Rosa Martins 
 

V. 10, n. 1, 2007 O Brasil e a dimensão econômico-social do governo Lula: 
resultados e perspectivas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/1212/

7329 
Gelsom Rozentino de Almeida 

 
V. 10, n. 1, 2007 O governo Lula, o Fórum Nacional do Trabalho e a reforma 

sindical 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/1222/

7331 
Giuseppina Rosaria de Grazia 

 
V. 10, n. 1, 2007 De trabalhador a pedinte 

 
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/1226/

3999 
Luiz Inácio Germany Gaiger V. 11, n. 1, 2008 

 
A economia solidária e o valor das relações sociais vinculantes 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/4755 

Jean Louis Laville V. 11, n. 1, 2008 
 

Do século 19 ao século 21: permanência e transformações da 
solidariedade em economia 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/4756 

Daniela Neves de Sousa V. 11, n. 1, 2008 
 

Reestruturação capitalista e trabalho: notas críticas acerca da 
economia solidária 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/4759 

Joaquim Manuel Croca Caeiro V. 11, n. 1, 2008 
 

Economia social: conceitos, fundamentos e tipologia 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/5234 

João Cláudio Tupinambá Arroyo V. 11, n. 1, 2008 
 
 

Cooperação econômica versus competitividade social https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/5237 

Henrique André Ramos Wellen V. 11, n. 1, 2008 
 

Contribuição à crítica da ‘economia solidária’ 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/4761 

Maurício Sardá de Faria, Renato 
Dagnino, Henrique Tahan Novaes 

V. 11, n. 1, 2008 
 

Do fetichismo da organização e da tecnologia ao mimetismo 
tecnológico: os labirintos das fábricas recuperadas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/5394 

Silvia Cristina Yannoulas 
 

V. 11, n. 1, 2008 
 
 

Assistente social ou repórter? Fiscal do trabalho ou policial? https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/4830/

4136 
Eduardo C. B. Bittar 

 
V. 11, n. 2, 2008 
 

Violência e realidade brasileira: civilização ou barbárie? 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/8852 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/217
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/218
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/603
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/603
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/603


Marcelo Kunrath Silva, Gerson de 
Lima Oliveira 

V. 12, n. 1, 2009 Solidariedade assimétrica: capital social, hierarquia e êxito em 
um empreendimento de “economia solidária” 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/10718 

Marlene Teixeira Rodrigues V. 12, n. 1, 2009 A prostituição no Brasil contemporâneo: um trabalho como 
outro qualquer? 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/10720 

Aurineida Maria Cunha V. 12, n. 1, 2009 Trabalhadores de rua: tensões e resistências na luta pelo direito 
ao trabalho 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/10723 

Alejandro Mariatti V. 12, n. 1, 2009 Metamorfose laboral e reciclagem 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/10727 

Mari Aparecida Bortoli V. 12, n. 1, 2009 Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos 
sujeitos políticos 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/10728 

Vilma Margarete Simão V. 12, n.2, 2009 A participação autogestora e o cancelamento da subsunção real 
do trabalho no capital 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11874 

Sílvia Maria Fávero Arend, Antero 
Maximiliano Dias dos Reis 

V. 12, n.2, 2009 Juventude e restaurantes fast food: a dura face do trabalho 
flexível 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11875 

Edvânia Ângela de Souza 
Lourenço, Iris Fenner Bertani 

V. 12, n.2, 2009 A relação trabalho e saúde no setor calçadista de Franca, São 
Paulo 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11878 

Mônica Maria Torres de Alencar, 
Sara Granemann 

V. 12, n.2, 2009 Ofensiva do capital e novas determinações do trabalho 
profissional 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11881 

Maria Augusta Tavares, Roberta 
Oliveira Trindade de Lima 

V. 12, n.2 2009 A “liberdade” do trabalho e as armadilhas do salário por peça 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11886 

Patricia Alejandra Collado V. 12, n.2, 2009 Visibilidade e invisibilidade: acerca do trabalho e das mulheres 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11889 

Giovanni Alves V. 12, n.2, 2009 Trabalho e reestruturação produtiva no Brasil neoliberal: 
Precarização do trabalho e redundância salarial 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11893 

Maurilio Lima Botelho V. 12, n.2 2009 Forma e ethos do trabalho: ensaio sobre a reformulação de 
uma ideologia 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11894 

Fernanda Nunes da Rosa Mangini, V. 12, n.2, 2009 A interdisciplinaridade na sua interface com o mundo do https://periodicos.ufsc.br/index.
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Regina Célia Tamaso Mioto trabalho 
 

php/katalysis/article/view/11904 

Marisa Silva Amaral, Marcelo Dias 
Carcanholo 

V. 12, n.2, 2009 A superexploração do trabalho em economias periféricas 
dependentes 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11905 

Estela Grassi V. 12, n.2, 2009 A normalidade do trabalho, empregos normais e vidas de 
trabalho: razões para trabalhar 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11906 

Jussara Maria Rosa Mendes, 
Dolores Sanches Wünsch 

V. 12, n.2, 2009 Trabalho, classe operária e proteção social: reflexões e 
inquietações 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/issue/view/1210 

María de los Ángeles Dicapua, 
Evangelina Tifni, Melina Perbellini 

V. 12, n.2, 2009 Gênero e trabalho: uma interseção em construção. Análise de 
duas empresas recuperadas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11909 

Inaiá Maria Moreira de Carvalho V. 12, n.2, 2009 A questão social: da invenção à contemporaneidade 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/11912 

Florencia Luci V. 13, n. 1, 2010 
 

A divisão sexual do trabalho de direção: carreiras femininas 
nas grandes firmas argentinas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/13858 

Rita de Lourdes de Lima, Amanda 
Kelly Belo da Silva, Franciclézia de 
Sousa Barreto Silva, Milena Gomes 

de Medeiros 

V. 13, n. 1, 2010 
 

Trabalho doméstico e desproteção previdenciária no Brasil: 
questões em análise 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/13859 

Maria Ozanira da Silva e Silva V. 13, n. 2, 2010 
 

Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e 
problematizando a realidade brasileira 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/16523 

Antonio David Cattani, Adriane 
Vieira Ferrarini 

V. 13, n. 2, 2010 
 

Participação, desenvolvimento local e política pública: 
estratégias articuladas para a superação da pobreza 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/16525 

Fernanda Kilduff V. 13, n. 2, 2010 
 

O controle da pobreza operado através do sistema penal 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/16560 

Paula Bonfim 
 

V. 13, n. 2, 2010 
 
 

Entre o público e o privado: as estratégias atuais no 
enfrentamento à questão social 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/16563 

Ednéia Alves de Oliveira V. 13, n. 2, 2010 
 

Superpopulação relativa e “nova questão social”: um convite 
às categorias marxianas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/16564 
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Ricardo Lara V. 14, n. 1, 2011 
 

Saúde do trabalhador: considerações a partir da crítica da 
economia política 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/15411 

Paula Lucía Aguilar 
 

V. 14, n. 1, 2011 
 

A feminização da pobreza: conceitualizações atuais e 
potencialidades analíticas 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/19334 

Rosana de Carvalho Martinelli 
Freitas, Camila Magalhães Nélsis, 

Letícia Soares Nunes 

V. 15, n. 1, 2012 
 

A crítica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/24895 

Elizabeth Borelli V. 15, n. 1, 2012 
 

Vulnerabilidades sociais e juvenil nos mananciais da zona sul 
da cidade de São Paulo 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/24959 

Selma Maria Schons V. 15, n. 1, 2012 
 
 

A questão ambiental e a condição da pobreza 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/24960 

João Valente Aguiar, Nádia Bastos V. 15, n. 1, 2012 
 

Uma reflexão teórica sobre as relações entre natureza e 
capitalismo 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/24987 

Maria Cristina Soares Paniago V. 15, n. 1, 2012 
 

Capital, controle social e participação autônoma dos 
trabalhadores no capitalismo em crise 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/25015 

Sandra Iturrieta Olivares V. 15, n. 2, 2012 
 

Desafíos del Trabajo Social en un campo laboral con límites 
profesionales difusos 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/27290 

Mario Duayer, Andrea Vieira 
Siqueira, María Fernanda Escurra 

V. 16, n. 1, 2013 
 

A ontologia de Lukács e a restauração da crítica ontológica em 
Marx 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/26238 

Giovanni Alves V. 16, n. 1, 2013 
 

Marxismo, a alienação e o tempo histórico da barbárie social 
do capital 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/26236 

Renata Gomes da Costa, Maria 
Zelma de Araújo Madeira 

V. 16, n. 1, 2013 
 

Trabalho, práxis e Serviço Social 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/29745 

Mônica Duarte Cavaignac V. 16, n. 2, 2013 
 

As estratégias de resistência dos operadores de telemarketing 
frente às ofensivas do capital 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/31365 

Maria Helena Rauta Ramos, Soraya 
Gama de Ataide 

V. 16, n. 2, 2013 
 

Luta pela preservação ambiental: dilemas e contradições 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/30055 



Graziella Rocha, André Brandão V. 16, n. 2, 2013 
 

Trabalho escravo contemporâneo no Brasil na perspectiva da 
atuação dos movimentos sociais 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/30050 

Soraya Franzoni Conde V. 16, n. 2, 2013 
 

As medidas de enfrentamento à exploração do trabalho infantil 
no Brasil: forças em luta 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/28391 

Mari Aparecida Bortoli V. 16, n. 2, 2013 
 

Processos de organização de catadores de materiais recicláveis: 
lutas e conformações 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/28412 

José Pablo Bentura V. 16, n. 2, 2013 
 

Cuestión social y Trabajo Social: un opaco vínculo familiar 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.
php/katalysis/article/view/26695 

Total: 67 entre artigos e resenhas  
 
 

 
SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE 

Autor (es) Edição/Ano Título Link 

Yolanda Guerra 62 / XXI/ Março 2000 Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço Social _____________ 

Maria Dalva Horácio da Costa 62 / XXI/ Março 2000 O trabalho nos serviços de saúde e a inserção dos (as) assistentes 
sociais 

____________ 

Denise Crhysóstomo de Moura 
Juncá 

63 / XXI / Julho 2000 Da cana para o lixo: um percurso de desfiliação? ____________ 

Maria Cristina Soares Paniago 64 / XXI/ Novembro 2000 O controle do capital: uma impossibilidade objetiva ____________ 

Márcia Fantinatti 64 / XXI/ Novembro 000 Tempo livre, lazer e... desemprego (Valquíria Padilha) _____________ 

Ximena Baráibar Ribero 65 / XXII/ Março 2001 Algunas vinculaciones entre los processos de exclusión social y 
los câmbios em el mundo del trabajo 

_____________ 

Ivete Simionatto 
Vera Maria Ribeiro Nogueira 

66 / XXII/ Julho 2001 Pobreza e Participação: o jogo das aparências e as armadilhas do 
discurso das agências multilaterais 

_____________ 

Liduína Farias A. da Costa 66 / XXII/ Julho 2001 Crescimento e pobreza no Nordeste que se globaliza ______________ 

Jesus J. Ranieri 66 / XXII/ Julho 2001 Os sentidos do trabalho (Ricardo Antunes) ______________ 

Maria Norma Alcântara Brandão de 
Holanda 

69 / XXIII/ Março 2002 O trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács: algumas 
considerações sobre trabalho e serviço social 

_______________ 

Josef Nicolas Kaufmann 69 / XXIII/ Março 2002 Turbulências no mundo do trabalho. Quais são as perspectivas? _______________ 



Fátima Grave Ortiz 69 / XXIII/ Março 2002 Trabalho, desemprego e Serviço Social _______________ 

Ricardo Antunes 69 / XXIII/ Março 2002 O desenho multifacetado do trabalho hoje e sua nova morfologia _______________ 

Izabel Cristina Dias Lira 69 / XXIII/ Março 2002 Informalidade: Reflexões sobre o tema _______________ 

Claudia Mazzei Nogueira 69 / XXIII/ Março 2002 “Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide” (Cecília 
Toledo) 

_______________ 

Rute Gusmão 70 / XXIII/ Julho 2002 A terceirização de serviços na contra-reforma do Estado _______________ 

Evilásio Salvador 
Ivanete Boschetti 

70 / XXIII/ Julho 2002 A reforma da Previdência Social no Brasil e os impactos sobre o 
mercado de trabalho 

_______________ 

Maria Elvira Rocha de Sá 
Maria José de Souza Barbosa 

72 / XXIII/ Novembro 2002 A cidade, a reestruturação produtiva e a nova ordem mundial _______________ 

Ximena Baráibar Ribero 72 / XXIII/ Novembro 2002 Aptitud e inaptitud para el trabajo: transformaciones em los 
sistemas de protección social 

_______________ 

Silvia Fernandes Soto 73 / XXIV/ Março 2003 El concepto de pobreza em la teoria marxista ______________  

Luiz Eduardo W. Wanderley 76 / XXIV/ Novembro 2003 A particularidade da questão social na América Latina ______________ 

Maria Laura Venciday 76 / XXIV/ Novembro 2003 El proceso de golabalización y su impacto en los patrones de 
regulación sociopolítica 

_____________ 

Maria Cristina Soares Paniago 76 / XXIV/ Novembro 2003 As lutas defensivas do trabalho: contribuições problemáticas à 
emancipação 

_____________ 

Safira Bezerra Ammann 76 / XXIV/ Novembro 2003 Cidadania e exclusão: o mundo desenvolvido em questão _____________ 

Maria Célia da Silva Porto 76 / XXIV/ Novembro 2003 Terceiro setor e Questão Social (Carlos Montaño) _____________ 

Maria Beatriz da Costa Abramides 80 / XXV/ Novembro 2004 A feminização no mundo do trabalho – entre a emancipação e a 
precarização (Claudia Mazzei Nogueira) 

_____________ 

Evilásio Salvador 81 / XVI/ Março 2005 Implicações da reforma da Previdência sobre o mercado de 
trabalho 

______________ 

Ariovaldo Santos 81 / XVI/ Março 2005 A reforma trabalhista e sindical do Governo Lula: de volta aos 
parâmetros neoliberais 

______________ 

Marco Aurélio Nogueira 82 / XVI/ Julho 2005 O desafio de construir e consolidar direitos no mundo globalizado _______________ 

Ednéia Alves de Oliveira 82 / XVI/ Julho 2005 O atual estágio de acumulação capitalista: destruição criativa ou 
criação destrutiva? 

_______________ 

Leila Baumgratz Delgado Yacoub 82 / XVI/ Julho 2005 A luta contemporânea pela redução da jornada de trabalho: 
recuperando antigas bandeiras 

_______________ 

Marta Alves Santos 82 / XVI/ Julho 2005 A reestruturação produtiva e seus impactos na saúde do ________________ 



trabalhador 

Jacqueline Oliveira Silva 86 / XVIII/ Julho 2006 A comissão enxuta: ação política na fábrica do consórcio modular 
em Resende  (Elaine Marlova Venzon Francisco) 

_________________ 

Maria Orlanda Pinassi 90 / XXVIII Economia Política: uma introdução crítica (J.P Netto e Marcelo 
Braz) 

_______________ 

Maria Augusta da Silva Tavares 92 / XVIII/ Novembro 2007 O debate contemporâneo acerca da questão social ________________ 

Nailsa Maria Souza Araújo 93 / XXIX/ Março 2008 O serviço social como trabalho: alguns apontamentos sobre o 
debate 

_______________ 

Giuseppina de Grazia 93 / XXIX/ Março 2008 Os trabalhadores do século XXI e seu “refazer-se” como classe: 
utopia ultrapassada ou desafio atual? 

_______________ 

Samya Rodrigues Ramos 
Tassia Rejane Montes dos Santos 

94 / XXIX/ Junho 2008 Dilemas e desafios do movimento sindical brasileiro: a 
particularidade da organização dos (as) assistentes sociais 

________________ 

Sara Granemann 94 / XXIX/ Junho 2008 Trabalho, sobretrabalho e financiamento das políticas sociais ________________ 

Claudio Gomes da Silva 94 / XXIX/ Junho 2008 Serviço Social e reestruturação produtiva: entre a lógica do 
mercado e a defesa do projeto ético-político profissional 

________________ 

Ricardo Antunes 104 / outubro-Dezembro 
2010 

 

A crise, o desemprego e alguns desafios atuais http://www.scielo.br/scielo.ph
p?pid=S0101-

66282010000400003&script=
sci_arttext 

Marcio Pochmann 104 / outubro-Dezembro 
2010 

 

Estrutura social no Brasil: mudanças recentes http://www.scielo.br/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S01

01-66282010000400004 
Ricardo Antunes 107 / julho-setembro 2011 Os modos de ser da informalidade: rumo a uma nova era da 

precarização estrutural do trabalho? 
http://www.scielo.br/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S01

01-66282011000300002 

Raquel Raichellis 107 / julho-setembro 2011 O assistente social como trabalhador assalariado: desafio frente às 
violações de seus direitos 

http://www.scielo.br/scielo.ph
p?pid=S0101-

66282011000300003&script=
sci_arttext 

Jussara Maria Rosa Mendes 
Dolores Sanches Wünsch 

107 / julho-setembro 2011 Serviço Social e a saúde do trabalhador: uma dispersa demanda http://www.scielo.br/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S01

01-66282011000300005 



Ivanete Boschetti 107 / julho-setembro 2011 Condições de trabalho e luta dos (as) assistentes sociais pela 
jornada semanal de 30 horas 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n107/10.pdf 

Edna Maria Goulart Joazeiro 107 / julho-setembro 2011 Trabalho e Desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo 
(Edith Seligmann-Silva) 

http://www.scielo.br/pdf/rbso/
v36n124/a14v36n124.pdf 

Carlos Montaño 110 / Abril-junho 2012 Pobreza, “questão social” e seu enfrentamento http://www.scielo.br/scielo.ph
p?pid=S0101-

66282012000200004&script=
sci_arttext 

Maria Carmelita Yazbek 110 / Abril-junho 2012 Pobreza no Brasil contemporâneo e formas de enfrentamento http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n110/a05n110.pdf 

José Paulo Netto 110 / Abril-junho 2012 Crise do Capital e consequências societárias http://www.scielo.br/scielo.ph
p?pid=S0101-

66282012000300002&script=
sci_arttext 

Josiane Soares dos Santos  111 / Julho-setembro 2012 Particularidades da “questão social” no Brasil: mediações para 
seu debate na “era” Lula da Silva  

http://www.scielo.br/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S01

01-66282012000300003 
Ednéia Alves de Oliveira  111 / Julho-setembro 2012 A política de emprego no Brasil: o caminho da flexinsegurança http://www.scielo.br/scielo.ph

p?pid=S0101-
66282012000300006&script=

sci_arttext 
Claudia Mazzei Nogueira 111 / Julho-setembro 2012 A divisão sexual do trabalho no sistema de integração 

agroindustrial 
http://www.scielo.br/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S01

01-66282012000300007 
Rodrigo Castelo 112 / outubro-dezembro de 

2012 
O novo desenvolvimentismo e a decadência ideológica do 
pensamento econômico brasileiro 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n112/02.pdf 

Plínio de Arruda Sampaio Jr 112 / outubro-dezembro de 
2012 

Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa http://www.scielo.br/scielo.ph
p?pid=S0101-

66282012000400004&script=
sci_arttext 

Claudia Mazzei Nogueira 113 / Janeiro/Março de 2013 
 
  

A produção de conhecimento no Serviço Social. O mundo do 
trabalho em debate  (Ricardo Lara) 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n113/n113a09.pdf 

 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n113/n113a09.pdf


Raquel Raichelis 116 / Outubro/dezembro de 
2013 

Proteção social e trabalho do assistente social: tendências e 
disputas na conjuntura de crise mundial 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n116/03.pdf 

Alfredo Batista 118 / Abril / Julho de 2014 Processos de trabalho da manufatura à maquinaria moderna http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a02n118.pdf 

George Francisco Ceolin 118 / Abril / Julho de 2014 Crise do capital, precarização do trabalho e impactos no Serviço 
Social 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a03n118.pdf 

Edvânia Ângela de Souza Lourenço 118 / Abril / Julho de 2014 Reestruturação produtiva, trabalho informal e a invisibilidade 
social do trabalho de crianças e adolescentes 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a05n118.pdf 

Fernanda Caldas de Azevedo 118 / Abril / Julho de 2014 Consultoria empresarial de Serviço Social: expressões da 
precarização e da terceirização profissional 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a06n118.pdf 

Graziela Scheffer 
Lahana Gomes Silva 

118 / Abril / Julho de 2014 Saúde mental, intersetorialidade e questão social: um estudo na 
ótica dos sujeitos 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a08n118.pdf 

Pedro Queiroz  118 / Abril / Julho de 2014 A nova morfologia do trabalho, informalidade e precarização 
(Resenha) 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n118/a09n118.pdf 

Cézar Maranhão 119 / Julho / Setembro de 
2014  

Samba, cultura e sociedade: sambistas e trabalhadores entre a 
“questão social” e a questão cultural no Brasil (Resenha) 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc
/n119/a10n119.pdf 

Total: 64 entre artigos e resenhas 
 
 

 
TEMPORALIS 

Autor (es) Edição/Ano Título Link 

Gilmaísa Macedo da Costa ano1 n.2/2000 Aproximação ao Serviço Social como complexo 
ideológico 

______ 

Maria Helena Rauta Ramos; Maria 
de Fátima Cabral Marques Gomes 

ano1 n.2/2000 Trabalho Produtivo e Trabalho Improdutivo: Uma 
contribuição para pensar a natureza do serviço 

soial enquanto pratica profissional. 

_______ 

Sérgio Lessa ano 1 n.2/2000 Serviço Social e Trabalho: do que se trata? _______ 



Yolanda Guerra ano1 n.2/2000 Ensino da Prática Profissional no Serviço Social; 
Subsídios para uma reflexão 

_______ 

José Paulo Netto ano 2 n. 3/ 2001 Cinco notas a propósito da “Questão Social” _______ 

Maria Carmelita Yasbek ano 2 n. 3/ 2001 Pobreza e Exclusão Social: Expressões da 
Questão Social no Brasil. 

_______ 

Marilda Villela Iamamoto ano 2 n. 3/ 2001 A Questão Social no Capitalismo _______ 

Potyara A. P. Pereira ano 2 n. 3/ 2001 Questão Social, Serviço Social e Direitos da 
Cidadania 

______ 

Reivan Marinho de Souza Carneiro ano 2 n. 4/ 2001 Compromisso entre capital e trabalho na 
flexibilidade produtiva: consentimento ou 

conquista do trabalho. 

_______ 

Rosa Lúcia Prédes Trindade ano 2 n. 4/ 2001 Desvendado as determinações socio-históricas do 
instrumental técnico-operativo do serviço social 
na articulação entre demandas sociais e projetos 

profissionais 
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