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EMENTA 

 
Reflexão acerca da circulação do saber relacionado à noção de inclusão social a partir das diretrizes 
estabelecidas pelo governo federal. Apresentação dos pressupostos foucaultianos acerca da loucura utilizados 
pela Psiquiatria Democrática Italiana bem como os pressupostos teóricos da obra de Basaglia. A partir das 
considerações teóricas da teoria dos discursos, da concepção psicanalítica das psicoses e da concepção de 
sujeito em Lacan apresentam-se críticas ao modelo utilizado para inclusão nos serviços abertos de saúde 
mental. 
 
 

OBJETIVOS 

1-Apresentar de forma sucinta a legislação que regulamenta o funcionamento dos serviços substitutivos de 
saúde mental, bem como a processo da reforma psiquiátrica no Brasil. 
 
2-Apresentar de forma breve os pressupostos teóricos da obra de Basaglia.  
 
3-Proceder a uma análise crítica do laço social produzido pelo saber relacionado a inclusão social nos serviços 
abertos de saúde mental tendo a Psicanálise como eixo condutor. 
. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I:  Psiquiatria Democrática Italiana como crítica aos saberes estabelecidos 
 
Unidade II :  Abordagem da loucura pela psicanálise 
2.1- Noção de sujeito em psicanálise 
2.2- Nome do Pai e Foraclusão 
  
 
Unidade III: Crítica do laço social produzido pelo discurso de implantação da Psiquiatria Democrática Italiana. 
3.1- Discurso ideológico e estrutura psicótica 
3.2- Retórica da exclusão e imperativo da inclusão 
3.3- A formação de demanda de “bens e serviços” e o apagamento do sujeito 
 
Unidade IV: A atenção psicossocial e a dimensão do sujeito. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas disponibilizadas no Portal Didático 
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google Meet. O ensino será 
composto de aulas expositivas, leituras e discussões de textos previamente fichados pelos docentes. A presença 
na aula será computada pelo envio da resenha (atividade assíncrona) referente à aula específica, sendo 
necessário que a/o aluna/o elabore e envie pelo menos 75% das resenhas para ser considerada/o frequente.  
 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/
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HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 
 

Atividade remota emergencial. As dúvidas podem ser esclarecidas no decorrer das atividades síncronas ou via 

e-mail do docente. 
  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Síntese dos textos trabalhados, bem como indicados como leitura obrigatória e realização de um texto 

dissertativo final a respeito de uma temática trabalhada ao longo da disciplina. Entrega das sínteses dos textos 

sobre a Psiquiatria Democrática Italiana: valor 3 pontos. Entrega das sínteses dos textos sobre a abordagem 

psicanalítica das psicoses e a crítica ao laço social produzido pelos serviços abertos de saúde mental: valor 3 

pontos Texto dissertativo final: valor 4 pontos. A avaliação substitutiva constará de uma data indicada no 

cronograma da UC para entrega das resenhas que não foram realizadas no prazo indicado. Esta atividade não 

substitui a entrega do trabalho dissertativo. 
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