
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
A história da loucura, dos gregos aos dias de hoje. Os anormais. O poder psiquiátrico.               
Antipsiquiatria e movimento antimanicomial. Capitalismo e esquizofrenia. Biopoder e         
biopotência A loucura na (da) sociedade moderna contemporânea. 
 
III. OBJETIVOS  

▪ Desenvolver a capacidade de pensar por si próprio. 
▪ Espantar-se com a multiplicidade de concepções de loucura que irromperam na            

história da civilização ocidental, desde os gregos até hoje, o que favorece o processo              
de dissolução das certezas imaginárias e, consequentemente, a produção do          
pensamento. 

▪ Analisar a situação dos CAPS no Brasil: o ideal e o real. 
▪ Diferenciar ética e moral, devir e história, biopoder e biopotência, minoria e            

devir-minoritário, pólo esquizo e pólo paranóico, poder e violência, poder e           
resistência. 

▪ Analisar os movimentos de resistência ao poder psiquiátrico: a antipsiquiatria, a            
psiquiatria democrática, o movimento antimanicomial. 

▪ Pensar a relação entre loucura e cultura: a etnopsiquiatria. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

● A história da loucura no Ocidente: da Grécia Antiga aos nossos dias. 
● O poder psiquiátrico e os movimentos de resistência. 
● Capitalismo e esquizofrenia: a esquizoanálise. 
● Loucura e cultura. 
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