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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, modo de vida e cultura da população e aspectos de cidadania, bem como, de locais 
de trabalho do setor formal e informal e precarização do trabalho.  
 
II – OBJETIVOS 
- Compreender o processo de emersão e consolidação da questão social na sociedade capitalista; 
- Apreender as mudanças nas manifestações da questão social no desenvolvimento das relações 
sociais capitalistas; 
- Compreender a gênese da questão social na América Latina e no Brasil, ressaltando as 
particularidades do capitalismo dependente; 
- Perceber o Serviço Social como profissão socialmente vinculada aos processos de reprodução da 
questão social na sociedade capitalista; 
- Identificar as manifestações da questão social presentes na realidade contemporânea a partir da 
vivência cotidiana; 
- Reconhecer a contradição inerente à sociedade capitalista e as estratégias utilizadas pelas 
classes (capital e trabalho) para materialização de seus interesses;  
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE 1: Elementos para entender a concepção e a gênese da “Questão Social”. 
 
- A acumulação primitiva do capital e a gênese da “questão social” 
- O modo de produção especificamente capitalista e a gênese da “questão social”. 
- A dinâmica política inerente à “questão social” 
- Modo de produção, formação social e alguns marcos históricos sobre o Brasil. 
- Documentário: Milton Santos: por uma outra globalização 
- Apresentação de trabalhos do 2º e 3º períodos. 
 
UNIDADE 2: Particularidades do capitalismo na formação social brasileira. 
 
- Particularidades da “questão social” no Brasil 
- O modo de produção capitalista e a “questão social” 
- O desemprego no Brasil 
 
UNIDADE 3: Aproximações à “questão social” no Brasil contemporâneo 
 
- Observação sistematizada da questão social em municípios da Grande Vitória 
- Manipulação e ordenamento dos dados coletados 



- Problematização e análises preliminares 
 
IV – METODOLOGIA 
- Leituras prévias de bibliografia e aulas expositivas 
- Trabalhos e dinâmicas de grupo 
- Filmes, documentários, músicas e poesias. 
- Estudos dirigidos 
- Vivências, visita Monitorada 
 
V – AVALIAÇÃO 
- Atividades em sala de aula  
- Avaliação individual Unidade I 
- Avaliação Individual Unidade II 
- Trabalho final em grupo 
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
IAMAMOTO, M. V. A questão social no capitalismo. In Temporalis. Ano II, n. 3, jan-jun 2001. 

IAMAMOTO. M.V. Mundialização do Capital, “Questão Social” e Serviço Social no Brasil. 
Texto publicado na Revista em Pauta/UFRJ, número 21, 2008.  

NETTO, Cinco notas a propósito da 'Questão Social'. In : Temporalis/ Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social . Ano. 2, n.3 (jan/jul.2001). Brasília, DF: ABEPSS, Grafline, 
2001. 
SANTOS, Josiane S. “Questão Social”: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,2012. ( 
Coleção biblioteca básica de serviço social). 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. 22ªed. Rio de Janeiro: Record,2012. 
 

 

VII –BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

IAMAMOTO, M.V. Estado, classes trabalhadoras e política social no Brasil. In______Política 
Social no Capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. 

YASBEK, M. C. O lugar social dos excluídos e subalternizados: seu perfil, sua versão. In: 
_____. Classes Subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez; p. 83-111. 

MOTA. Ana Elizabete. Questão social e serviço social: um debate necessário. In: _______ 
(org.). O mito da assistência social: ensaios sobre estado, política e sociedade. 2ª Ed. São 
Paulo: Cortez, 2008. 

NASCIMENTO, Nádia Socorro Fialho. Desenvolvimento capitalista e “questão social”: notas 
para debate. In: Praia vermelha: estudos de política e teoria social. Vol. 1, n. 1. Rio de Janeiro: 
UFRJ. Escola de Serviço Social - Coordenação de Pós-Graduação, 1997. 

NETTO, José Paulo. O “O Serviço Social e a tradição marxista”. In: Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 30.  

PEREIRA, P. A. P. A metamorfose da questão social e a reestruturação das políticas sociais. 
In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Brasília/CEAD/UnB, 2000. p. 47-58. 

RAICHELIS, Raquel. Gestão pública e cidade – notas sobre a questão social em São Paulo. 
In: Serviço Social & Sociedade, n. 90. São Paulo: Cortez, jun, 2007. p. 5-34 

IAMAMOTO, M. V. CARVALHO, R. de. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de 
uma interpretação metodológica. 11 ed. São Paulo: Cortez, 1996. parte II, cap. 1. 

IAMAMOTO, M. V. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do Assistente 
Social na atualidade. In: Atribuições Privativas do Assistente Social em questão. Brasília: 
CFESS, 2002. p. 26-46. 

 


