
Disciplinas Obrigatórias 

Trabalho, Questão Social e Serviço Social no Capitalismo Contemporâneo 

Ementa: Trabalho e sociabilidade capitalista: fundamentos históricos e teóricos. O 

debate sobre a centralidade do trabalho. As transformações societárias no capitalismo 

contemporâneo e as reconfigurações das expressões da questão social: condições de 

vida e as formas de organização e resistência da classe trabalhadora. Trabalho, 

indivíduos sociais e a sociabilidade capitalista. Os desafios para o trabalho do assistente 

social no capitalismo contemporâneo 
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Metodologia da Pesquisa Social 

Ementa: Teoria social e pesquisa. A construção da pesquisa nas ciências sociais: 

metodologias, estratégias e técnicas na pesquisa social. O projeto de pesquisa e sua 

operacionalização. O relatório de pesquisa.  
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Capitalismo E Diversidade Humana 

Ementa: O debate teórico- metodológico e configurações históricas da “questão social” 

e da política social no Brasil, considerando as determinações de caráter econômico, 

político, social e cultural, na dinâmica do sistema capitalista. Diversidade humana e a 

sociabilidade capitalista. O reconhecimento político das diferenças na teoria social 

crítica. A experiência social dos diferentes indivíduos sociais no processo de reprodução 



da vida no capitalismo, na elaboração dos seus modos de vida e resistência. Diversidade 

humana, “políticas de identidade” e sua relação com a cidadania e os direitos sociais. 
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Disciplinas Optativas 

Questões de Teoria e Método nas Ciências Sociais  

Ementa: Panorama das principais concepções presentes na história do debate sobre 

questões de teoria e método nas ciências sociais: os meta discursos e discursos 

científicos. A construção de conhecimentos nas ciências sociais: questões de 

epistemologia e metodologia na contemporaneidade. A pesquisa e produção do 

conhecimento no Serviço Social brasileiro: a pluralidade das referências teórico-

metodológicas e discursos sobre a profissão. 

Fundamentos do Trabalho em Serviço Social 

Ementa: Formação e exercício profissionais em Serviço Social no Brasil 

contemporâneo: panorama das áreas, instituições e mercado de trabalho. Desafios ético-

políticos e condições de trabalho para os assistentes sociais na atualidade. Referências 

teórico-metodológicas para as análises do trabalho profissional e sua inserção em 

processos de trabalho: significado social da profissão, questão social e espaços sociais 

de atuação. 

 

 



Tópicos Especiais em Trabalho Profissional 

Ementa: O trabalho do assistente social no contexto das transformações societárias 

recentes e as particularidades sócio-históricas, teórico-metodológicas, técnico-

operativas e ético-políticas da atuação profissional nas diferentes áreas. Desafios para a 

concretização do projeto profissional do Serviço Social relativos às particularidades das 

áreas. 

Leituras de Economia Política 

Ementa: Leituras e discussões de obras clássicas e contemporâneas do Economia 

política com ênfase no diálogo com a teoria critica  

Sociologia do Trabalho 

Ementa: O curso é constituído por quatro unidades de estudo: I) A problemática teórica 

do trabalho nos autores clássicos da Sociologia (Marx, Durkheim e Weber); II) Processo 

de Trabalho, Organização do trabalho e Direito do trabalho: transformações históricas e 

conceituais; III) As transformações no mundo do trabalho no Brasil; IV) As principais 

tendências e perspectivas apontadas por estudiosos da sociologia do trabalho. 

Trabalho, Cidadania e Reconhecimento 

Ementa: Discussões teóricas sobre trabalho/classe, cidadania e reconhecimento na 

teoria social contemporânea. A partir da discussão sobre a centralidade do trabalho, 

especialmente a polêmica sobre a lei do valor, busca-se apresentar e debater as 

interpretações teóricas e políticas alternativas às teorizações ancoradas sobre aquela 

categoria. Neste particular, o debate teórico e político mais recente acerca da cidadania 

e reconhecimento tem sido apresentado como abordagens mais realistas e adequadas 

para enfrentar os dilemas das sociedades contemporâneas. Por esta razão, será 

problematizado as teorizações acerca daqueles dois conceitos. Um desdobramento 

necessário deste debate refere-se ao lugar que o conceito de classe passa a ocupar nesta 

paisagem teórica e política. Para dar conta disso, a discussão sobre a configuração das 

classes nas sociedades contemporânea torna-se imprescindível, especialmente numa 

realidade marcada pelas formas de acumulação flexível e mundialização do capital; 

percurso este que nós fará voltar à discussão acerca da teoria do valor e ao debate sobre 

a centralidade do trabalho, mas agora sob novas bases teóricas. 

Trabalho e Educação na Saúde: Bases Epistemológicas e Desafios Contemporâneos 

Ementa: O mundo do trabalho é historicamente formado por diversificados processos 

educacionais com bases epistemológicas que se interrelacionam com a sociedade e com 

o setor saúde em que estão inseridos, materializados em políticas e práticas de saúde. 

Observa-se na contemporaneidade, que o trabalho na saúde experimenta rápidas e 

profundas mudanças que se configuram como desafios para o conjunto de trabalhadores, 

gestores e instituições formadoras. Neste sentido, a disciplina Trabalho, Educação e 

Saúde: bases epistemológicas e desafios contemporâneos (ISC B99) pretende contribuir 

para a formação, reflexão e discussão sobre esses temas, introduzindo conceitos, teorias, 

tendências e possibilidades para enfrentar os desafios que a complexidade do trabalho 

em saúde exige. 



Políticas de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres 

Ementa: A luta dos movimentos feministas e de mulheres brasileiros no enfrentamento 

da violência contra as mulheres; a criação de políticas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres; a proteção às mulheres antes e depois da Lei Maria; Plano nacional 

de enfrentamento da violência contra a mulher; pacto nacional de enfrentamento da 

violência contra a mulher; avanços e desafios no acesso à justiça das mulheres em 

situação de violência no Brasil e na Bahia. 

Velhice, Trabalho e Proteção Social 

Ementa: Tempo, trabalho assalariado e envelhecimento. O curso da vida, as gerações e 

as mudanças nas formas de acumulação do capital. Classe e geração na análise do 

envelhecimento do trabalhador. O envelhecimento na agenda das políticas públicas: dos 

primeiros sistemas de proteção social ao contexto da crise estrutural do capital e 

desmonte dos direitos sociais. Os organismos internacionais e as políticas sociais para a 

velhice. Proteção social e discursos sobre a velhice: a gerontologia e a noção de 

envelhecimento ativo e terceira idade. Envelhecimento, Trabalho e Seguridade Social: a 

velhice brasileira e a relação público e privado no Brasil. Velhice e diversidade na 

dinâmica concreta das relações sociais: pesquisas sobre pobreza, família, cuidado, 

violência e novas formas de sociabilidade e de relações entre as gerações. 

Estudos Marxistas e Questão Étnico-Racial no Brasil 

Ementa: Categoria “raça”, etnia e conceitos correlatos: história e teoria. Pensamento 

social e “raça” e etnia no Brasil. Questão social e questão étnico-racial. Tradição 

marxista e questão étnico-racial. O mito da democracia racial e alienação. Raça e 

patriarcado. Movimentos antirracistas: histórias e concepções. O feminismo negro 

classista e o lugar da mulher negra na transformação da sociedade. A questão étnico-

racial e o projeto ético-político do serviço social. 

Políticas Sociais e Transversalidade de Gênero E Etnico-Racial 

Ementa: A ementa da disciplina consiste em apresentar o debate teóricoconceitual e 

metodológico sobre as Transversalidades de Gênero e Raça nas políticas sociais. A 

presença dos movimentos sociais nas transformações sócio culturais, nas áreas dos 

direitos humanos, cidadania, exclusão social e violência. A incorporação da diversidade 

na elaboração das políticas sociais e o respeito às diferenças. 

 


