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Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) realiza, entre 22 e 25 de junho de 2015, no campus da mesma
universidade, o 3º Encontro Internacional e 10º Encontro Nacional de Política Social.
O tema do evento, “Capitalismo contemporâneo - tendências e desafios da Política
Social”, decorre, em parte, do perfil das tendências atualmente hegemônicas na área
da política social, fortemente influenciadas pelos organismos multilaterais e marcadas,
em larga medida, por uma dupla redução: de um lado, a consideração da “questão
social” como algo que se reduziria à pobreza (o que, por sua vez, leva a uma acentuada
fragilização dos direitos sociais e, mesmo, à extinção de vários deles); de outro, a
redução da política social ao enfrentamento da pobreza. Tudo isso leva a ter-se como
suficiente, de acordo com essa forma de pensar, o alívio da pobreza mais extrema,
mediante políticas focalizadas e assistencialistas.
O tema do evento decorre, também, do elevado grau em que se encontram
exponenciadas as expressões da questão social em todo o mundo capitalista (inclusive
nos países centrais), particularmente após o início da crise internacional que irrompeu
em 2008, o que tem levado os Estados a adotarem medidas ditas de “austeridade” que
jogam todo o seu peso sobre os ombros dos trabalhadores e outros segmentos sociais
não dominantes. Assim, num momento histórico em que as ações do Estado na esfera
social mostram-se mais indispensáveis, o aparato estatal desresponsabiliza-se, de forma
crescente, da atuação nesse campo.
O tema do 3º Encontro Internacional e do 10º Encontro Nacional de Política Social
decorre, por fim — e isso é fundamental — da necessidade de que os estudiosos,
professores, estudantes e profissionais interessados nas questões que dizem respeito à
política social e ao capitalismo contemporâneo, a partir de uma perspectiva crítica,
possam construir, coletivamente, alternativas às tendências hoje hegemônicas de
enfrentamento da “questão social”, mais condizentes com os interesses dos
trabalhadores e demais parcelas não dominantes da sociedade capitalista.
As diversas mesas e conferências que compõem parte significativa da programação do
3º Encontro Internacional e do 10º Encontro Nacional de Política Social contarão com
a presença de renomados conferencistas nacionais e estrangeiros.

Haverá, ainda, a apresentação de trabalhos produzidos em todas as regiões do Brasil,
nas sessões de comunicações orais e de apresentação de pôsteres. Esses trabalhos
distribuem-se nos seguintes eixos temáticos: Política social, desenvolvimento e
proteção social; Democracia, participação e movimentos sociais; Trabalho, pobreza e
desigualdade no capitalismo contemporâneo; Direitos geracionais (família, infância,
juventude e velhice); Direitos humanos, segurança pública e sistema jurídico; Questões
agrária, urbana e ambiental; Classe social, gênero, raça/etnia e diversidade sexual;
Serviço social: fundamentos, formação e trabalho profissional.
Como nos anos anteriores, teremos adicionalmente duas sessões de cinevídeo:
Tupinambá: o retorno da terra e Amazônia: o rio que voa sobre nós.
Desejamos a todos(as) excelente estadia em Vitória e debates muito proveitosos.
A Comissão Organizadora
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