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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 a constituição da subjetividade na perspectiva da Epistemologia, Filosofia, Sociologia, 
Psicologia e Psicanálise. 

 Estudar os complexos organizadores ou estruturais do psiquismo humano. 

 Distinguir sujeito do inconsciente de indivíduo ou cidadão. 

 Fornecer elementos teóricos para que o aluno possa compreender:- que a subjetividade só se 
constitui na relação que o bebê/criança estabelece com os seus semelhantes; -que nessa relação 
é fundamental que ele receba afeto e limite; - que a criança estabelece uma relação de espelho 
com que cuida dela introjetando valores éticos e morais, assim como preconceitos ( cor , raça..) e 
visão de mundo. 

 Destacar a importância das relações familiares e do dom na constituição subjetiva..  

 Relacionar a importância psíquica da familiar com a centralidade da família nas políticas 
sociais na atualidade brasileira 

 Estudar experiências de exclusão social e/ou dificuldade pessoal.  As mudanças 
subjetivas/objetivas de experiências vividas pelos sujeitos.  
 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Demarcar a terminologia sob o ponto de vista Epistemológico (Escolha de categorias), 
Filosófico (Conceitos – razão x fé, naturalismo, evolucionismo x criacionismo, psicanálise, 
Psicologia Social (O conceito de Representação social) e Sociológico (O ser na sociedade de 
classes). 

 Definir inconsciente, ideologia e consciência ingênua/crítica para distinguir realidade psíquica 
(fantasia) de realidade social.  

 Estudar a importância da família na constituição da subjetividade. 

 Discutir poder, a questão de gênero, diferença de sexos, pobreza. 

 Estudar  experiências distintas de trabalho oriundos de famílias de classe populares Sob a 
égide a subjetividade x objetividade – A superação. 

 A arte de viver – da felicidade, das alegrias, desencantos, passado- presente- futuro – O Ato 
de ser (uno e múltiplo) 

 
IV - METODOLOGIA 

 Aula expositiva com a participação dos alunos. 

 Áudio Visual. 

 Filme com debate 

 Documentários 

 Leitura e debate de textos na sala de aula 
 
 



V – AVALIAÇÃO 
2 (duas) sendo:  uma individual e uma grupal 

• Considerar a monografia como objeto de avaliação com total rigor científico e parecer do 

professor e de mais 2 profissionais. 

• Criar Grupos tarefa como objeto de avaliação através de um questionário avaliado pela 

própria sala sobre o desempenho do grupo. Exemplos.  Grupo de reportagem, monitoria, 

moderadores, construção de audio-visuais com apresentação verbal. 

• A falta à aula poderá ser compensada pela apresentação de um estudo escrito sobre o 

tema apresentado no dia. 

•  A incidência de faltas, a partir de 16, acarretará numa prova escrita, individual, abordando 

o tema apresentado no semestre tendo peso 10. Abaixo da nota 5 será considerado 

reprovação. 

•  O aluno poderá não pertencer a nenhum grupo e se submeterá à avaliação de acordo com 

as opções oferecidas acima. 

Modelo de avaliação: 

Itens                                                               Avaliação 
para apresentação seminário 

Regular Bom Ótimo Excelente 

Qualidade dos recursos utilizados quanto ao objetivo de 
passar a informação. (eloqüência, cartaz etc) 

    

Regularidade de tempo e igualdade de importância na 
apresentação dos subtemas  

    

Sincronia entre os membros do grupo     

Apresentação dentro do limite de tempo     

Interesse do tema para o Serv. Social     

Objetividade e clareza na apresentação     

Sustentabilidade  teórico/prática      

Demonstração de segurança durante a apresentação      
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