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Ementa: Christian Laval e a nova razão do mundo, o neoliberalismo e o destino da democracia. 

Foucault, o nascimento da biopolítica e as origens do neoliberalismo. O neoliberalismo como 

modo de produção de subjetividades. O dispositivo de segurança e a gestão dos riscos no 

neoliberalismo. Robert Castel e a insegurança social. Propostas de reorganização do campo social 

como resposta à lógica neoliberal: o espaço do “comum” e as estratégias de resistência. 

 

Metodologia de ensino: As aulas serão divididas em duas partes. A primeira parte de cada aula 

consistirá em apresentações docentes dos pontos mais relevantes dos textos indicados para 

leitura. Na segunda parte de cada encontro, será realizada a discussão com os participantes dos 

materiais apresentados. 

Atividades de responsabilidade docente: aulas expositivas e orientação de leituras. 

 

Avaliação: A avaliação seguirá as normas estabelecidas no Regimento do Curso. Compreenderá 

a entrega, por parte de cada estudante, de um paper sobre tema escolhido a partir do conteúdo 

programático e da bibliografia de referência. O texto deverá ser produzido e formatado sob a 



forma de artigo para submissão a periódico científico qualificado. O texto deverá ter uma 

extensão mínima de 10 e máxima de 15 páginas. 

A avaliação inclui a exigência de comparecimento regular às sessões, cumprimento das leituras 

obrigatórias e participação nas sessões de discussão dos textos selecionados. 
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