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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo das questões da Filosofia Política, segundo um tratamento mais aprofundado 

(Jus-naturalismo, noção de Soberania, Teoria dos Regimes Políticos, Teoria do Direito, 

Críticas da Filosofia Política). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

TEMA 

 

 

Michel Foucault e a genealogia do poder na modernidade: disciplina, biopolítica e 

governamentalidade. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Introduzir a discussão do projeto da genealogia do poder empreendida por Michel 

Foucault ao longo dos anos 70. Durante o curso, dedicaremos especial atenção 

aos deslocamentos operados no interior do projeto genealógico, manifestos nos 

conceitos de disciplina, biopolítica e governamentalidade. 

 

 



O curso se desenvolve em três módulos. O primeiro módulo está dedicado à discussão 

dos deslocamentos teóricos instaurados na passagem da análise foucaultiana do poder 

disciplinar ao biopoder. O segundo módulo aborda os deslocamentos teóricos 

instaurados no projeto genealógico com a introdução das noções de governo e 

governamentalidade, a partir das quais o autor esboçou uma genealogia do estado 

moderno liberal. O terceiro módulo aborda a temática do governo de si como cuidado 

de si, a partir da qual Foucault reavaliou a possibilidade de uma ética não fundacional e 

não normativa, que ele próprio denominou como uma estética da existência. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

Aulas expositivas e seminários dos alunos. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

A avaliação consistirá de um trabalho escrito individual, ao final do curso, e dos 

seminários em grupo ou individuais dos alunos, relativos à bibliografia de 

apoio. Excepcionalmente, em função da epidemia de gripe, a freqüência ao curso 

não será levada em consideração na avaliação individual. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA 
 

 

 

Bibliografia para as aulas e os seminários – os seminários serão feitos em grupo ou 

individualmente, a partir da escolha dos textos pelos alunos. 
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Os textos, assim como o cronograma, serão colocados no xérox da Copiadora 

Reitoria, à rua Amintas de Barros, na PASTA do curso. 
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