
 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA (

Disciplina: Tópicos Especiais de História

Natureza: (  ) Obrigatória / (  X ) Optativa

Pré-requisito: Não tem 
Co-requisito: 
tem 

CH Total: 60 
CH semanal: 4 

Padrão (PD): 60 

ESTUDO MONOGRÁFICO DAS CORRENTES DO PENSAMENTO HISTÓRICO E SEUS DESDOBRAMENTOS 
CONTEMPORÂNEOS. 
 

Título da disciplina: Tópicos Especiais de Teoria da História 
Este curso trata da concepção de história elaborada por Michel Foucault e compreende 
a história genealógica, a história da governamentalidade e a história das subjetividades.
 
1º módulo: A história genealógica 
Principais temas a serem discutidos: Nietzsche, genealogia, verdade, modernidade, poder e disciplinas
 
2º módulo: A história da governamentalidade
Principais temas a serem discutidos: governo das condutas, biopolítica, sexualidade
 
3º módulo: A história das subjetividades
Principais temas a serem discutidos: ética, verdade, sujeito, estéticas da existência, cultura antiga e modernidade
 

 

 

Compreender as reflexões de Foucault acerca da história e os principais temas relacionados, tais como 
a governamentalidade e as subjetividades.
 

Entender os deslocamentos que ocorrem no próprio pensamento de Michel Foucault, mostrando a diversidade dos 
temas propostos e o modo como a história foi trabalhada

 

A disciplina será composta por aulas expositivas
elencados no programa e de seus principais comentadores
assuntos levantados durante as aulas.
 

A avaliação será composta por: 1) fichamentos 
serem feitos fora da sala de aula e 2) 
curso, com consulta de material. Nessas atividades
escrita, a elaboração do raciocínio, a adequação ao tema proposto, a capacidade crítica do aluno na relação que ele 
estabelece com os textos. Os valores de cada avaliação serão os seguintes:
Fichamentos de três dos textos do programa: 30 pontos
1ª prova: 35 pontos 
2ª prova: 35 pontos 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Departamento de História

PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Tópicos Especiais de História e Ciência 

) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual

requisito: Não 
Modalidade: ( X ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    ( 

Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES):

EMENTA 

ESTUDO MONOGRÁFICO DAS CORRENTES DO PENSAMENTO HISTÓRICO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

PROGRAMA 

Tópicos Especiais de Teoria da História – “Michel Foucault e a História
Este curso trata da concepção de história elaborada por Michel Foucault e compreende os 
a história genealógica, a história da governamentalidade e a história das subjetividades. 

serem discutidos: Nietzsche, genealogia, verdade, modernidade, poder e disciplinas

: A história da governamentalidade 
Principais temas a serem discutidos: governo das condutas, biopolítica, sexualidade. 

: A história das subjetividades 
Principais temas a serem discutidos: ética, verdade, sujeito, estéticas da existência, cultura antiga e modernidade

OBJETIVO GERAL 

Compreender as reflexões de Foucault acerca da história e os principais temas relacionados, tais como 
subjetividades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender os deslocamentos que ocorrem no próprio pensamento de Michel Foucault, mostrando a diversidade dos 
temas propostos e o modo como a história foi trabalhada dentro desse quadro. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

ulas expositivas, que priorizarão a discussão detalhada dos textos 
e de seus principais comentadores, assim como a participação ativa dos alunos nos 

levantados durante as aulas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

fichamentos em grupo ou individuais de três dos textos elencados no programa a 
 duas avaliações individuais em sala de aula sobre as discussões 

Nessas atividades serão avaliadas: a clareza do argumento e a qualidade da 
escrita, a elaboração do raciocínio, a adequação ao tema proposto, a capacidade crítica do aluno na relação que ele 

Os valores de cada avaliação serão os seguintes: 
Fichamentos de três dos textos do programa: 30 pontos 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CIÊNCIAS HUMANAS 
História 

Código: HH 093 

) Anual   (   ) Modular 

) Totalmente EaD    (   )...... % EaD* 

: Orientada (OR): 

ESTUDO MONOGRÁFICO DAS CORRENTES DO PENSAMENTO HISTÓRICO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Michel Foucault e a História” 
os três seguintes módulos: 

serem discutidos: Nietzsche, genealogia, verdade, modernidade, poder e disciplinas. 

Principais temas a serem discutidos: ética, verdade, sujeito, estéticas da existência, cultura antiga e modernidade. 

Compreender as reflexões de Foucault acerca da história e os principais temas relacionados, tais como a genealogia, 

Entender os deslocamentos que ocorrem no próprio pensamento de Michel Foucault, mostrando a diversidade dos 

priorizarão a discussão detalhada dos textos de Foucault 
, assim como a participação ativa dos alunos nos 

de três dos textos elencados no programa a 
as discussões tratadas pelo 

a clareza do argumento e a qualidade da 
escrita, a elaboração do raciocínio, a adequação ao tema proposto, a capacidade crítica do aluno na relação que ele 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2005. 

______ “O Sujeito e o Poder”. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault. Uma trajetória filosófica. Para 

além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

______A Hermenêutica do Sujeito. Curso dado no Collège de France (1981-1982). São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

VEYNE, P. “Foucault revoluciona a história”. In: Como se escreve a história. Brasília: Editora da UNB, 1998. 
RAGO, M. “O efeito-Foucault na historiografia brasileira”. In: Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 7(1-2): 67-82, 
outubro de 1995. 
GROS, F. Foucault: A Coragem da Verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
 
Obs.: para as aulas, serão utilizados artigos e capítulos de livros sobre os temas elencados no item “Programa”. 
Recomenda-se a leitura da bibliografia indicada acima. 
 

Programa válido para o 1º semestre letivo de 2016. 
 
Professor da Disciplina:  
 
Assinatura: __________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente 
(carimbo) 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________ 
 

 
 
 
 


