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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO

CRONOG.

ATIVIDADES

Contextualização da
noção de poder em
Foucault em sua base
nietzscheana

19/08

- Apresentação da disciplina e introdução das bases
nietzscheanas do conceito de poder em Foucault

1-

- Primeiros exercícios de cuidado de si
26/08

- Estudo e discussão do capítulo 1 de Em Defesa da
Sociedade (Foucault, 1999)
- Avaliação dos exercícios de cuidado de si praticados

02/09

- Discussão do capítulo 2 de Em Defesa da Sociedade
- Experimentação de novos exercícios de cuidado de si

Compreensão da
noção de Política em
Foucault e Arendt
2-

09/09

- Estudos de texto de O que é Política (Hannah
Arendt, 2013)

16/09

- Estudo de texto de A Condição Humana (Hannah
Arent, 2001)
- Cartografia dos exercícios de cuidado com a pesquisa

23/09

- Discussão de “A Governamentalidade”, texto
constante em Microfísica do Poder (Foucault, 2000)
- Exercícios e experimentações de práticas de si

3Compreensão e
prática dos conceitos de
cuidado de si e governo

30/09

07/10

- Discussão de textos de O nascimento da Biopolítica
(Foucault, 2008)
- Cartografias sobre práticas de si e neoliberalismo
- Estudo de texto de Frederick Gros (2010)
- Avaliação do andamento dos encontros da disciplina

14/10

- Discussão de textos de Governo de Si e dos Outros
(Foucault, 2010)
- Exercícios de cuidado de si e da pesquisa

21/10

04/11

- Discussão de textos de Hermenêutica do Sujeito
(Foucault, 2004)
- Avaliação dos exercícios de cuidado com a pesquisa
- A partir daqui, textos e encaminhamentos a serem
construídos junto com os alunos
- Avaliação dos exercícios de cuidado de si e da
pesquisa
- Avaliação do andamento dos encontros da disciplina

11/11
18/11
25/11
02/12

- Avaliação final da disciplina e entrega dos trabalhos
finais
OBJETIVOS

A disciplina objetiva desenvolver junto aos alunos:
 Constituição crítica da noção de política, a partir de Foucault e Hannah Arendt
 Constituiação conceitual e prática do conceito de cuidado de si
 Articular os conceitos de política, poder e cuidado de si
 Exercitar o cuidado de si e as práticas de si com relação à pesquisa em
desenvolvimento e quanto à própria existência
METODOLOGIA






Discussão de textos
Elaboração de notas cartografando a relação entre os conceitos e as transformações na
pesquisa desenvolvidaa
Aulas expositivas dialogadas
Exercícios práticos de cuidado de si
AVALIAÇÃO

A partir de notas e cartografias dos enlaces entre os conceitos estudados, os problemas de pesquisa e
os exercícios de cuidado de si, elaborar o capítulo de apresentação da dissertação desenvolvida.
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