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EMENTA 
  
A subjetividade aparece na legislação do SUAS (PNAS/2004) como dimensão 
importante da política de proteção social O curso se propõe a refletir 
teoricamente sobre essa categoria  para delinear matrizes    interdisciplinares 
orientadoras da atuação dos profissionais que compõe sua equipe (psicólogos 
e assistentes sociais).  
 -Analisa as contradições que caracterizam a história da Política de Assistência 
Social no Brasil e a especificidade que elas adquirem ao incorporar a 
Psicologia. 
-Propõe a idéia de subjetividade como questão social, referendada pela teoria 
da Psicologia Sócio-Histórica, com destaque ao método dialético e à filosofia 
espinosista.   
-A luz dessa teoria, discute as orientações referentes à subjetividade contidas 
na legislação do SUAS como:  direito à convivência familiar e  comunitária,  
participação social, autonomia, transformação social,  intervenção psicossocial. 
-Analisa criticamente as estratégias mais usadas pelos psicólogos no CRAS: 
acolhimento, escuta e atividades sócio educativas), refletindo teoricamente 
sobre possíveis  riscos e oportunidade.  
-Introduz a idéia de potência de ação como conceito interdisciplinar e de 
espaço público para articular família e território, e  propõe a pesquisa-ação – 
participante como método da práxis do profissional do SUAS.  
 
Cronograma 
Unidade I 
Políticas públicas de seguridade social – a legislação e análise das 
contradições que a caracterizam no capitalismo e a contradição ente adaptação 
e transformação: perspectiva  marxista e foucaultiana 
 
1° semana (04/08): apresentação e discussão do programa 
 
2° semana (11/08): Textos: Oliveira e Yamamoto: Definido o Campo de Estudo: 
As políticas Sociais Brasileiras In Oliveira e Yamamoto (2014) e Política de 
Transferência de renda.  in Euzébio Filho, A. ( 52-59). 
 
3°semana (18/08): Texto: Foucault (2009) Governo de população-p.133-246 e  
Governamentalidade (1981), p 277-293. 
 
4°semana (25/08): Balanço da literatura sobre Psicologia e Políticas Públicas.     
Texto: Alberto et al. As Políticas Públicas de  Assistência Social e a atuação 
profissional dos psicólogos. In Oliveira e Yamamoto (2014). Dissertação Miriam  
 



Unidade II 
Subjetividade como questão social 
 
5°semana (01/09 Texto: Sawaia, Em busca da mercadoria da psicologia: 
apontamentos de uma leitura vigotskiana da teoria de Marx ao exercício 
(in)disciplinar no SUAS 
 
6° Semana (08/09): texto: Vigotski – El papel del ambiente em el desarrollo del 
niño  
 
7° semana (15/09): Sawaia  
 
Unidade III 
Público alvo: População/pobreza e desigualdade/ luta de classes  
 
8°semana (22/09) Texto: Lessa, S. e Tonet, I. (2012). Proletariado e Sujeito 
Revolucionário. Instituto Lukács. 
Complementar: 
Belluzzo, L (2014). Revendo o Conceito de Pobreza. p.1-16;19-55; 227-231.  
 
9°semana (29/09) Baró (1987) El Latino Indolente p73-101. In Blanco (Ed.) 
(1998) Psicología de La liberación. Compl: Gorz, A (2004). Misérias do 
presente, riqueza do possível. São Paulo: Annablume 
 
Unidade IV 
Reflexão interdisciplinar das categorias destacadas nas legislação/SUAS: 
autonomia/inclusão, proteção/convivência/fortalecimento da família, 
participação, território, transformação social, autonomia.  
 
10° semana (06/10): Território, comunidade e cotidiano (Santos, M(2012) A 
Natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção 
 
11°semana (13/10): convivência/comuns urbanos.  Harvey, D. (2014). Cidades 
rebeldes: do direito à cidadania à revolução urbas. 
  
12°semana ( 20/10) - autonomia/inclusão/exclusão texto: Texto:  Patto e Leser: 
Psicologia da Violência ou Violência da Psicologia. In Patto, 2008   
  
Unidade V   
Reflexões sobre o exercício interdisciplinar das atividades clássicas: Debates 
com Convidados e leituras de teses e dissertações. 
 
13°semana (27/10): medidas sócio educativas 
 
14°semana (03/11): escuta /acolhimento   
 
15°semana (10/11): participação e comunidade  
 
16°semana (17/11): Estudos comunitários e as imagens da classe operária 
sobre a sociedade Brook e Finn In Da Ideologia, Zahar  
 
17°semana (25/11): Prova 
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