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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL 
DISCIPLINA: Tópicos em Subjetividade e Clínica I  CÓDIGO: PGPI0-0028 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 h 
PROFESSORES: Fernando Yonezawa / Thiago de Sousa Freitas Lima  
Ementa: o conceito de política como relações de verdade e poder em Foucault; o fundamento 
nietzscheano para o conceito de relações de poder, o conceito de política como liberdade e ação no 
espaço público em Hannah Arendt; a noção de governo e biopolítica; governo de si e cuidado de si 
como práticas de liberdade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
MÓDULO CRONOG. ATIVIDADES 

1- 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 
 
- 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 
 

2- Compreensão da 
noção de Política em 
Foucault e Arendt 

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 
 

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

30/09 - Discussão de textos de O nascimento da Biopolítica 
(Foucault, 2008) 
 
- Cartografias sobre práticas de si e neoliberalismo 

07/10 - 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 - Discussão de textos de Hermenêutica do Sujeito 
(Foucault, 2004) 
 
- Avaliação dos exercícios de cuidado com a pesquisa 

04/11 - 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. 

REFERÊNCIAS 
ARENDT, H. A condição humana. 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.  

ARENDT, H. O que é Política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013 

FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São 
Paulo: Martins Fontes, 1999 

FOUCAULT, M. Governo de Si e dos Outros. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

FOUCAULT, M. Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000. 

FOUCAULT, M; SENNELART, M; EWALD, F; FONTANA, A. Nascimento da 
biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008 

GROS, F. Caminhar uma filosofia. São Paulo: È Realizações, 2010. 

 

 

______________________________ 

COORDENAÇÃO DO PPGPSI 

 


