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1. Objetivo geral  

 

O objetivo do curso é apresentar e trabalhar criticamente conceitos e temas fundamentais 

da produção teórica de Michael Foucault. Sua obra tem um grande impacto na filosofia 

contemporânea e orienta uma série de pensamentos, escolas e práticas sociais e em 

outros campos teóricos. Em nossos encontros, contudo, não buscaremos apenas expor 

definições e descrever implicações da filosofia foucaultiana, mas utilizá-la de modo crítico 

e inteligente em nossas análises, interpretações e intervenções no mundo. 

 

2. Objetivos específicos  

 

Para o desenvolvimento de nosso curso, buscaremos: 

 

2.1 Ler trechos de obras selecionadas de Foucault; 

2.2 Trabalhar criticamente conceitos fundamentais do pensamento foucaultiano; 

2.3 Refletir criticamente sobre as potencialidades e os limites da produção teórica 

de Foucault; 

2.4 Compreender o processo de se pensar e discutir com Foucault e não sobre 

Foucault;  

 

3. Habilidades e competências 

 

Com o curso, espera-se que o(a) aluno(a) seja capaz de: 

 

3.1 Manusear criticamente os conceitos foucaultianos; 

3.2 Operar cotidianamente com os temas e problemas desenvolvidos por Foucault; 

3.3 Desenvolver a habilidade de articular os conceitos discutidos às análises e 

interpretações da realidade diária; 

3.4 Compreender a força e as limitações do pensamento foucaultiano em nosso 

tempo; 

 

4. Metodologias 

 

 4.1 Aulas remotas expositivas transmitidas ao vivo; 

4.2 Debates, interações e trocas de conteúdo em torno dos temas propostos; 

4.3 Apresentações de slides e materiais de apoio à aprendizagem; 
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5. Cronograma  

 

5.1 A caixa de ferramentas de Foucault 

5.2 Há perigo no discurso: discurso, saber e poder [A ordem do discurso] 

5.3 Razão e desrazão: a invenção da doença mental [História da loucura] 

5.4 Poder disciplinar, sociedade e subjetividade [Vigiar e punir] 

5.5 Biopolítica: a população como alvo do poder e o conceito de 

governamentalidade [Em defesa da sociedade] 

5.6 Conceitos: discurso, saber, poder, episteme, dispositivo, micropoder 

5.7 O dispositivo da sexualidade [História da sexualidade] 

5.8 Sobre o poder psiquiátrico [O poder psiquiátrico] 

5.9 Não seguir Foucault; abrir e usar a caixa de ferramentas para diagnosticar o 

presente. 

5.10 Tira Dúvidas com Suze Piza 
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