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EMENTA

O saber antropológico. As teorias antropológicas. A alteridade e o problema do
etnocentrismo. Conceitos de cultura, de cidadania e de identidade. As diversidades de
etnia, de gênero ede religião. O profissional do Serviço Social na contemporaneidade e os
novos problemas sociais. As novas tecnologias e serviço social.
OBJETIVOS
GERAL:
Promover o conhecimento da Antropologia, das suas teorias, dos conceitos de cultura e
das formas de organização social, permitindo uma melhor compreensão da sociedade.
ESPECÍFICO:
•

Utilizar os recursos tecnológicos na identificação das demandas sociais visando
formular respostas profissionais para o enfrentamento de questões sociais;

•

Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social;

•

Realizar pesquisas que subsidiem um melhor entendimento das politicas públicas para
atender às demandas sociais.
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PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL
O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe:
• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando
propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais,
de organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em
sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto
das relações sociais e no mercado de trabalho;
• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do
Código de Ética do assistente social.
Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que
a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de:
• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais;
• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais;
• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios para a criação de políticas públicas;
• Prestar assessoria e consultoria às diversas instituições públicas e privadas em matéria
que incidem sobre garantia de direitos, de políticas sociais;
• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de
Serviço Social.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
• O saber antropológico.
• As teorias antropológicas.
• A alteridade e o problema do etnocentrismo.
UNIDADE II
• Conceitos de cultura, de cidadania e de identidade.
• As diversidades de etnia, de gênero, de religião.
• O profissional do Serviço Social na contemporaneidade.
METODOLOGIA
Aulas expositivas e dialogadas; Utilização de filmes; Leitura e discussão de textos alusivos
aos temas propostos; Atividades roteirizadas em grupo; Atividades em instituições de
atuação do profissional do Serviço Social; Seminários; Elaboração de textos; Participação
de palestrantes sobre temas pertinentes às discussões da disciplina.
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AVALIAÇÃO
A avaliação será processual e contínua. Assim, assiduidade, pontualidade, participação
nas aulas, compromisso, responsabilidade e criticidade serão considerados. O
acompanhamento individual dos critérios citados e a realização das atividades propostas
resultarão nas notas das unidades, que comporão a nota final da disciplina.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar
Editora, 1986.

•

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo. São Paulo: Brasiliense,
1995.

•

GEERTZ, Clifford. O impacto do Conceito de Cultura sobre o Conceito de Homem.
In: Ainterpretação das culturas. Rio de Janeiro. Zahar Editores. 1978.

•

DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de
Janeiro. 1990.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

•

IAMAMOTO, Marilda V. O serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e
formação profissional.

•

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Tradução Beatriz Perrone-Moisés.
CosacNaif.2008.

•

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma introdução. 7 ed.- reimpr.- São
Paulo: Atlas, 2010

•

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessário à educação do futuro. 8 ed. Brasília
DF: Cortez, 2003.

•

WAGNER. Roy. A invenção da cultura. Tradução Marcela Coelho de Souza e
Alexandre Morales São Paulo: Cosac Naify, 2010.
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