Nome do curso
Michel Foucault e a História dos saberes médicos e psicológicos –
módulo I
Apresentação
O no Collège de France. Analisamos a proposta analítica do filósofo na
temática abordando o contexto intelectual e de debate específico do qual
emerge a História da Loucura (1961), o conteúdo e ideias curso tem como
objetivo principal revisitar a temática da história dos saberes médicos e
psicológicos em textos clássicos de Michel Foucault e centrais deste livro e
seus desdobramentos no pensamento foucaultiano expresso nos cursos no
Collège de France na primeira metade dos anos 1970. Ao final, discutiremos
as relações das proposições analíticas de Foucault apresentadas ao longo do
curso com os estudos pós-coloniais.
Programa/Conteúdo Programático
Aula 1. Apresentação do curso. As origens intelectuais da História da
Loucura.
Aula 2. Saberes médicos e psicológicos como objeto da História.
Aula 3. O poder psiquiátrico e a história da disciplina.
Aula 4. Psiquiatria, psicologia e as figuras da anormalidade.
Aula 5. Foucault e o controle do discurso e dos corpos nos estudos póscoloniais.

Objetivos
1. Revisitar os textos clássicos e recentemente traduzidos para o
português de Foucault que têm servido de referência para historiadores
e psicólogos;
2. Discutir os textos (cursos) em que Foucault dialoga com seus críticos
e/ou aprofunda suas reflexões acerca da loucura e da história da
psiquiatria e da psicologia;
3. Analisar textos do autor sobre o poder, a governabilidade, subjetividade
e a verdade;
4. Apresentar um balanço historiográfico sobre os trabalhos em história da
psiquiatria, da psicologia e da loucura apoiados no autor que foram
produzidos desde os anos 1970, mas, sobretudo, os mais atuais.
Palavras-chave
Michel Foucault; História da psiquiatria; História da psicologia.
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Carga Horária
15h
Dias e horários

Quinta-Feira,
13/08/2020 a 10/09/2020
Das 19hs às 22hs
Instrutores
Allister Dias (UFRJ)
Valor
R$ 130,00 (estudantes)
R$ 170,00 (profissionais)

