
Bioética, Biopolítica e o Cuidado em Saúde 

 

Disciplina de natureza Teórica de níveis Doutorado e Mestrado Acadêmico, com 
carga horária de 45 horas e 3 créditos. 
  

 
Número de vagas: 20 

  

Data de início: – 19-03-2019 

 

  

Data de término: 25-06-2019 

  

Pré-requisitos 

  

Nome Código   

Nenhum item vinculado.    
 

 
 

 

  

Professores 

  

Nome Atuação   

Túlio Batista Franco Responsável  
 

 
 

 

  

Horários 

  

Dia Local Início Fim   

Terça-feira UFF-HUAP (Anexo) 16:00 19:00  
 

 
 

 

  

Áreas de concentração 

  

Nome   

Nenhum item vinculado.  
 

 
 

 

  

Ementa 

  

1º. Plano – A Nova Razão do Mundo e as Políticas de Saúde: A disciplina discute a 

mudança no padrão das políticas econômicas, bem como nos valores éticos que 

organizam a vida em sociedade, e seus efeitos nas políticas sociais, em especial, a de 

saúde. Há uma “Nova Razão do Mundo” (Dardot, P. & Laval, C., 2016). Como 

analisadores destas políticas pretende ter em foco as saúde indígena, saúde dos 

imigrantes, e saúde mental. Tem como hipótese que o marco civilizatório de uma 

javascript:null
javascript:null
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/disciplina/espelho.do?codDados=15372&codTurma=33867&codP=106&espelhoPub=1
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/disciplina/espelho.do?codDados=15372&codTurma=33867&codP=106&espelhoPub=1
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/disciplina/espelho.do?codDados=15372&codTurma=33867&codP=106&espelhoPub=1
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/disciplina/espelho.do?codDados=15372&codTurma=33867&codP=106&espelhoPub=1
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/disciplina/espelho.do?codDados=15372&codTurma=33867&codP=106&espelhoPub=1
javascript:null


determinada sociedade pode ser verificado pelo modo como significam, e, produzem 

formas de governo sobre os grupos populacionais mais vulneráveis, uma 

“governamentalidade” (Foucault, M. 2008), Dos vários grupos tomamos como foco 

esses três segmentos populacionais. Por outro lado, esses grupos encontram modos 

de significar sua vida, em uma ação micropolítica de resistência, produzindo para si 

um mundo próprio e formas de autogoverno, uma “governamentalidade reversa” 

(Franco, T.B., 2018). 

2º. Plano – O trabalho e sua micropolítica no tempo atual:  O conceito de Capital 

Humano, valoração do trabalho, subjetivações do trabalhador contemporâneo. “A 

organizaçaõ do trabalho a partir do conceito de “empresariamento de si”, 

“uberização” e outras modalidade que reconfiguram o mundo do trabalho. O 

trabalho em saúde e a produção do cuidado nestes cenários. Este núcleo temático se 

conecta com o primeiro, das políticas de saúde, analisando as saúde do imigrante, 

saúde indígena e saúde mental. 

3º. Plano – Seminários temáticos com apresentação de projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos participantes da disciplina. Serão organizados conforme 

propostas destes.  

 
 
Categoria: Disciplina eletiva 
** OBRIGATÓRIA PARA OS ORIENTANDOS DO PROF. TÚLIO FRANCO QUE NÃO TENHO 
FEITO A QUALIFICAÇÃO. 

  

Bibliografia 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

- Foucault, Michel. O Nascimento da Biopolítca. Martins Fontes: Rio de Janeiro, 

2008. 

- Pierre Dardot & Cristian Laval. A Nova Razão do Mundo. Editora Boitempo: São 

Paulo, 2016. 

- Franco, Túlio Batista. Governamentalidade reversa como resistência: um ensaio 

sobre os paradoxos da rua, e a militarização da vida. (no prelo, 2019). 

- Franco, Túlio Batista. Cuidado sem Fronteiras: o refúgio dos venezuelanos em 

Roraima e os dispositivos de governamentalidade. (no prelo, 2019). 

- Outros textos serão propostos no decorrer da disciplina. 

 
*** Projetos dos alunos e outros materiais poderão ser apresentados conforme 
interesse da disciplina e desenvolvimento dos seminários. 
  

 


