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Ementa: 

Pretende o Curso oferecer discussão atualizada sobre política social, entendida essa como esforço 

planejado, do Estado e da Sociedade, de confronto e gerenciamento das desigualdades 

sociais.Assumindo, por hipótese, que a sociedade não consegue ser igual, mas poderia ser 

igualitária, democráticas, nas quais o bem comum pode prevalecer sobre mercado e Estado,  ou as 

maiorias possam prevalecer sobre as minorias privilegiadas. O acento principal será posto sobre os 

desafios redistributivos, emancipatórios e preventivos da política social, menos em políticas sociais 

setoriais, com exceção da educação, que, conjugada com conhecimento, pode ser vista, sem 

panacéia, como política sociais das mais estratégicas, em especial para combater, a pobreza 

política. Esta não é outra pobreza, mas outra face da pobreza material, indicando a condição de 

massa de manobra da população, que não consegue ainda fazer-se sujeito organizado capaz de 

história própria. Pior que a fome é não saber que a fome é inventada, imposta, reproduzida, como 

tática de privilégio de minorias espoliadoras. Embora se defenda ostensivamente a assistência social 

como direito radical de sobrevivência, o acento fundamental será posto em procedimentos 

emancipatórios, sobretudo no assim dito, combate a pobreza. 
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