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PROGRAMA 
 
I – EMENTA 
Processos de reprodução da questão social na sociedade capitalista, numa perspectiva de aproximação 
ao objeto do trabalho profissional. O significado contemporâneo da questão social e a exclusão do 
acesso aos direitos econômicos, políticos e sociais. As principais formas de expressão da questão social 
no Espírito Santo, priorizando o desemprego, a precarização das relações de trabalho, o pauperismo, a 
violência e a luta pela terra: observação sistematizada e problematização de uma região (urbana ou 
rural), levando-se em conta os aspectos da infra-estrutura, formas de organização, religiosidade, modo de 
vida e cultura da população e aspectos da cidadania, bem como, de locais de trabalho do setor formal e 
informal, priorizando as formas de organização e precarização do trabalho. 
 
II – OBJETIVOS 
- Compreender a gênese da questão social no Brasil. 
- Reconhecer o Serviço Social como profissão socialmente vinculada aos processos de reprodução da 
questão social na sociedade capitalista. 
- Decodificar e compreender as diversas expressões da questão social na realidade social 
contemporânea. 
Despertar o aluno para a importância do caráter investigativo na profissão a partir de vivências e práticas. 
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE 1 – A Gênese da Questão Social no Brasil 

- A conceituação clássica de questão social 
- Os usos e desusos do termo exclusão 
- A questão social no contexto da globalização. 

UNIDADE 2 – Serviço Social e questão social 
- Alterações no “ mundo do trabalho” e serviço social 
- Questão social como determinante básico do Serviço Social como profissão. 
- Transformação das políticas sociais – respostas do estado e da sociedade civil. 
- Questão social, serviço social e direitos da cidadania. 

UNIDADE 3 – Observação sistematizada da questão social em municípios da grande Vitória 
- Observação sistematizada 
- Manipulação e ordenamento dos dados coletados 
- Problematização 
- Apresentação em forma de seminários 

 
IV – METODOLOGIA 
- Aulas expositivas e dialogadas 
- Trabalhos e dinâmicas de grupo 
- Filmes 
- Vivências e práticas 
- Seminários 
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