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EMENTA  

 
Estudo da categoria dimensão subjetiva da realidade e seus fundamentos, na 
perspectiva sócio-histórica, como contribuição da psicologia social para a 
compreensão de fenômenos sociais relevantes, presentes na atual conjuntura 
social e política da sociedade brasileira, particularmente no campo das políticas 
públicas. A questão democrática, articulada à defesa da garantia de direitos 
sociais, ocorre, no Brasil em uma sociedade marcada, de forma estrutural, pela 
desigualdade social. Tais fenômenos constituem-se por dimensões objetivas e 
subjetivas. O estudo da constituição e da incidência dessa dimensão subjetiva 
contribui para a compreensão e intervenção nos campos de luta democrática e 
de defesa de direitos sociais e implementação de políticas públicas com essa 
perspectiva.  
 
Objetivo Geral 
- Identificar dimensão subjetiva, devidamente fundamentada na perspectiva 
sócio-hsitórica, como categoria de análise de fenômenos sociais 
contemporâneos e exercitar a análise em relação a temas relevantes da 
sociedade brasileira. 
 
Objetivos específicos 
- Identificar e analisar alguns aspectos da questão democrática no Brasil 
contemporâneo, particularmente os aspectos relativos à afirmação da igualdade 
e dos direitos sociais 
- Analisar a desigualdade social como fenômeno complexo, identificando sua 
dimensão subjetiva 
- Analisar o campo das políticas públicas sociais, identificando seus principais 
conceitos (Estado, Direitos Sociais, Sistemas de Proteção Social e Garantia de 
Direitos), identificando a dimensão subjetiva 
- Analisar a imbricação da desigualdade social com o campo das políticas 
públicas sociais, seja pelo atravessamento do campo pelo fenômeno da 
desigualdade e sua dimensão subjetiva, seja pela perspectiva de análise do que 
a garantia de direitos sociais representa para o enfrentamento da desigualdade; 
e as implicações dessa imbricação para a construção da democracia. 
 
Conteúdo 
Unidade I – A perspectiva sócio-histórica na psicologia social (5 aulas) 
- A perspectiva sócio-histórica: compreensão materialista histórica e dialética da 
relação indivíduo-sociedade 



- Historicidade e dimensão subjetiva de fenômenos sociais 
 
Unidade II–  Democracia, direitos e desigualdade social (5 aulas) 
-  A questão democrática 
- Desigualdade social como fenômeno complexo – dimensões objetivas e 
subjetivas 
- Desigualdade de classes e a articulação com questões de raça e gênero 
- O campo das políticas públicas e sua delimitação: relação Estado-economia- 
indivíduo; a questão social; a noção de direitos sociais 
- Políticas públicas e políticas sociais; a noção de proteção social 
- A dimensão subjetiva dos fenômenos sociais no campo das políticas públicas 
 
Unidade III – A dimensão subjetiva em diferentes campos sociais (5 aulas) 
 
- Exercícios de identificação e análise da dimensão subjetiva presente em 
diferentes contextos sociais e respectivas políticas públicas, considerando seu 
atravessamento pela desigualdade social. 
Obs.: serão debatidos temas/campos de interesse dos alunos, dentro da 
perspectiva da disciplina, ou seja, localizando-os em relação à luta democrática 
e de afirmação de direitos, tais como: direito à saúde, direito à cidade, direito à 
terra, direitos dos povos tradicionais, assistência social e outros. 
 
Forma de avaliação 
- Seminário na unidade III  
- Trabalho escrito final, individual 
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