Universidade Federal Fluminense
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Disciplina: Foucault, a Biopolítica e a sociedade disciplinar: 30

anos depois.
Professor: Carlos Henrique Aguiar Serra
Dia/horário: 2ª feira – 13h30min/16h30min
PROGRAMA
1) EMENTA:
Foucault e a temática do poder. A análise da sociedade capitalista: as
relações de poder em questão. A disciplina enquanto instrumento de
dominação. Instituições disciplinares e o poder. O poder punitivo. A
biopolítica
enquanto
dispositivo
de
controle.
Foucault
na
contemporaneidade.
2) OBJETIVOS E MEIOS:
Busca-se analisar o pensamento de Foucault, sob um enfoque flexível e
interdisciplinar, acerca das relações de poder que perpassam a sociedade
capitalista, suas instituições disciplinares e o poder punitivo. Procura-se
também, na medida do possível, sob este approach interdisciplinar,
estabelecer interfaces entre a Teoria Política, a História, a Sociologia, o
Direito, a Filosofia e a Psicanálise. Pretende-se refletir a respeito da análise
foucaultiana sobre a Biopolítica e, por conseguinte, problematizar a
permanência deste dispositivo na atualidade, assim como o próprio
Foucault.
3) PRINCIPAIS TEMAS A SEREM ABORDADOS:
1) As relações de poder na sociedade capitalista;
2) As Instituições disciplinares e o disciplinamento enquanto estratégia de
dominação;
3) O poder punitivo em questão;
4) A Biopolítica enquanto dispositivo de controle;
5) A atualidade do pensamento de Foucault na contemporaneidade.
4) CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
As aulas serão expositivas, tendo sempre como referências os textos
previamente selecionados, e os discentes também realizarão seminários ao
longo da disciplina.
A avaliação desta disciplina consistirá fundamentalmente: a) entrega de um
trabalho final, paper acadêmico, até trinta dias após o término da
disciplina, em conformidade com as normas vigentes da ABNT, que tenha
como referência algum aspecto discutido em sala de aula e que, na medida
do possível, estabeleça relação com o trabalho de mestrado/doutorado a ser
desenvolvido; b) a realização dos seminários pelos discentes durante a
duração da disciplina.
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5) CALENDÁRIO – PROGRAMAÇÃO DAS AULAS:
MARÇO:
9/3 – Apresentação do programa
16/3 - A microfísica do poder
23/3 – A microfísica do poder
30/3 – A verdade e as formas jurídicas
ABRIL:
6/4 – A verdade e as formas jurídicas
13/4 – A hermenêutica do sujeito
27/4 – As palavras e as coisas
MAIO:
4/5 – Resumo do curso do Collège de France
11/5– Em defesa da sociedade
18/5 – Segurança, território e população.
25/5 – Nascimento da Biopolítica
JUNHO:
8/6 – Os anormais
15/6 – O poder psiquiátrico
22/6 – Do Governo dos vivos
29/6 – Deleuze: Post scriptum sobre as sociedades de controle
JULHO:
6/7 – Encerramento da disciplina: Foucault na atualidade
6) BIBLIOGRAFIA PRELIMINAR:
. DELEUZE, Gilles. Post-srciptum sobre as sociedades de controle. Rio de
Janeiro: Ed 34, 1992.
. FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
. ___________. A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
. ___________. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: PUC,
1984.
. ___________. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
. ___________. Resumo do curso do Collège de France. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1997.
. ___________. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
. ___________. Segurança, território e população. São Paulo: Martins
Fontes, 2008.
. ___________. Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins Fontes,
2008.
. ___________. El poder psiquiátrico. Buenos Aires: Fondo de cultura
econômica, 2007.
. ___________. Do governo dos vivos. São Paulo: Centro Cultural, 2009.
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. ___________. Nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forenseuniversitária, 1977.
. ___________. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 1978.
. ___________. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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