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PROGRAMA 
 

I – EMENTA 
A constituição da subjetividade e seus críticos. As interfaces do sujeito: a família, o 
gênero, a raça, a etnia, o trabalho, a comunidade. As implicações do processo de 
exclusão social na subjetividade. Formas contemporâneas de expressão da subjetividade. 
Subjetividade e Cidadania no Brasil. 
 
II – OBJETIVOS 

- Apresentar o processo de constituição da subjetividade face as relações sociais. 
- Referenciar as relações de poder como um dos principais aspectos que interferem 
na subjetividade do sujeito humano. 
- Apresentar o sentido do sofrimento ético-político em que se defrontam as vítimas nas 
relações sociais de dominação – exio sentimento de humilhação. 
 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
- A Subjetividade na perspectiva das políticas públicas – a corporalidade sensível, os 
corpos dóceis. Relações de tarabalho. 
- Formas de humilhação na cultura política brasileira a mentira como sentimento moral. 
-Relações de poder e a constituição do sujeito – A onipresença do poder e o 
esquecimento do ser. 
. 
 
IV - METODOLOGIA. 

 Aulas expositivas 

 Seminário – constribuições dos alunos face a escolha de temas propostas 
(via xérox e disponível na pasta do professor. 
 

V- AVALIAÇÃO 
Participação em sala de aula. Trabalhos interpretativos em torno de leitura de textos, 
(consulta) face as perguntas objetivas. 
 
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
- M. Gonçalves, Maria das Graças. Subjetividade e Políticas Públicas. Cortez editora, ano 
2010. Capítulo 4.. 
- Marson Marcia Naxaru – sobre a humilhação EDUFU. Artigos: 4/7 
-Processos psicológicos e sociais da humilhação: o empobrecimento do espaço interior no 
individualismo contemporânio. Pg: 31 Claudine Idorache. 
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- A dialética do Senhor e do Escravo – Hegel – A metáfora do desejo 
Artigo: Revista mente cérebro filosofia. 
- Hana Arendt – O siginificado político da neutralidade. Arendt e Agostinho. 
-  A reflexão Arendtiana – A esfera pública era democracia. 
 
 
 
 


