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EMENTA 

A constituição da subjetividade e seus critérios. 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 expansão da 
subjetividade. Subjetividade e Cidadania no Brasil. 

 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

 Apresentado o conceito da subjetividade segundo o contexto de uma sociedade capitalista. 

 Informar o sentido da subjetividade nos aspectos éticos, psicológicos, políticos e sociais. 

 Dotar o aluno do regime de dominação presente na sociedade de classes especialmente nas relações 
sociais. 

  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A disciplina vai focar textos que compreendam relações de poder e que afetam a subjetividade 
humana. Para tanto trabalharei os seguintes temas que seguirão após a metodologia deste 
programa. 
 
 
IV -METODOLOGIA. 
 

 Aulas expositivas; 

 Participação em sala de aula; 

 Seminários com escolhas de textos pelos alunos; 

 Avaliação; 

 Participação em sala de aula; 

 Provas de consulta; 

 Temas que serão trabalhados em sala de aula: 
 

A Estrutura da subjetividade humana – textos Sara Paim 
 

a) A dialética do Senhor de escravos. Ética e sujeito na teoria de Marx; 
b) Temática: família; 
c) A universidade na rede de proteção a criança e ao adolescente; 
d) A posição da família nas políticas públicas de proteção, oscilações entre o centro e a 

margem; 
e) As artimanhas da exclusão: Bader Savaia 
f) Polícia pra que polícia? O fracasso do pacto social; 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Prova com consulta; 

 Participação em sala de aula. 

              

 


