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PROGRAMA 

 
EMENTA: 
A família na sociedade capitalista e, em particular, na sociedade brasileira. A prática do Serviço 
Social junto à família nas diferentes perspectivas. Análise crítica das propostas metodológicas de 
atuação junto à família. 
 
OBJETIVOS: 
- Estudar a importância da família na constituição da subjetividade. 
- Relacionar a importância dos laços afetivos familiares e a prevenção da violência contra a criança 
e o adolescente. 
- Estudar o circuito da dádiva na sociedade contemporânea. 
- Estudar os novos arranjos familiares.  
- Estudar a questão da família e pobreza no Brasil e a política social de renda mínima para    as 
famílias pobres. 
-Instrumentalizar os alunos com algumas técnicas de dinâmicas de grupo possíveis de serem 
utilizadas em trabalhos com família. 
 
METODOLOGIA: 
- aulas expositivas, 
- leituras de textos em grupo e debates na sala de aula. 
- dinâmicas de grupo em sala de aula. 
 
AVALIAÇÃO: 
- Prova escrita ( peso 8). 
- Apresentação de seminário ( peso 2) 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade I: 
A importância da família na constituição subjetiva.  
- Estudar, sob a ótica da psicanálise, a importância da família na constituição da subjetividade 
- Introduzir o aluno à obra de Marcel Mauss, em especial o circuito da dádiva. 
- Verificar como o circuito da dádiva se presentifica na sociedade contemporânea.  
 
Unidade II: 
Novos arranjos familiares. 
- Estudar os novos arranjos familiares. 
- Verificar como nesses arranjos se presentificam as funções materna e paterna. 
- Relacionar os novos arranjos com as classes sociais. 
 
Unidade III: 
Família e pobreza no Brasil. 
- Família e Políticas Sociais. 
- Família e renda Mínima. 
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