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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 

 Estudar o processo de constituição da subjetividade na perspectiva da 
Epistemologia Filosofia, na Sociologia e na Psicologia Social; 

 Estudar as interfaces da subjetividade nos complexos familiares como formadores 
do indivíduo; 

 Apresentar o sentido da exclusão social sob a ótica  redutiva da subjetividade 
humana no segmento de raça e gênero; 

 Apresentar o sentido do sofrimento ético-político em que se defrontam as vítimas 
de opressão nas relações sociais, nas artimanhas da exclusão social; 

 Situar o sentido das subjetividades contemporâneas marcadamente nas 
sociedades individualistas; 

 Apontar a presença da Psicologia nas Políticas Públicas superando as dicotomias 
existentes acriticamente entre objetividade e subjetividade no campo social; 

 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 A Subjetividade na perspectiva Filosófica  implica para a filsofia  especialmente na 
Ética da Libertação, ‘no sentir fundamental da própria vida’ porque a corporalidade 
sensível vulnerável pode ser interpelada pelo rosto de outrem, prévia ao sentido do 
mundo, de cada cultura e de suas determinações: (Lévinas, Hintelammert, Descartes, 
Dessel) 
3.2 Discussão  sobre a  subjetividade segundo os seguintes vértices: 

 Afinal de qual subjetividade estamos falando? Iluminismo como propagador da razão e 
da liberdade individual na Sociedade Moderna. Enfatizando o mal -estar na 
contemporaneidade. 

3.3 Afirmação da corporalidade do processo reflexivo, e afirmação do   inconsciente e o 
mundo do desejo na perspectiva freudiana. 
3.4 – Psicologia Social e Políticas Públicas, redução das subjetividades e ausência da 
Psicologia nas Políticas Públicas. Mecanismos de regulação e  controle. Demonstrar 
como essencial que é impossível construir uma dialética de maneira unilateral. 
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3.5 O sofrimento ético-político e as artimanhas da exclusão, estabelecido no sistema 
institucional, na negação das consciências particulares, na abstração da lei no contexto 
das estruturas sociais. 
 
IV -METODOLOGIA. 

 Aulas expositivas 

 Leitura com interpretação de texto objetivando pequena reestrutura de texto 
escrito; 

 
V- AVALIAÇÃO 
Após término de cada conteúdo programático será requisitado aos alunos a leitura com 
interpretação de texto; 
Prova final com a escolha de textos debatidos democraticamente em sala de aula. 
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Observação: A este  programa serão acrescentados,  temas para seminários de acordo 
com o levantamento de interesse em áreas de trabalho dos alunos – estágios 
relacionados fundamentalmente ao Serviço Social.  
 
 
 


