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1. Ementa 

Este seminário avançado pretende retomar alguns elementos importantes que caracterizam o obra de Michel 
Foucault, através de uma leitura aprofundada do volume: “A hermenêutica do sujeito”. Trata-se das aulas que Michel 
Foucault pronunciou em 1982, no seu curso no Collège de France, intitulado: “A hermenêutica do sujeito”. O curso, 
transcrito sucessivamente num volume homônimo, aborda uma série de práticas importantes ligadas ao conceito 
grego de epimeleia heautou, traduzido em latim com o termo cuidado sui (FOUCAULT, 2006) e que representa a 
capacidade de cuidado de si e dos outros na Antigüidade.   

 que nos interessa dos pontos trazidos pelo filósofo é que o termo epimeleia heautou, traduzido como 
“cuidado de si”, foi substituído pelo conceito cartesiano, e base do pensamento científico, de “conhece-te a ti mesmo”. 
A nova significação atribuída ao termo alijou e apagou seu sentido originário: o de cuidado de si, e sua natural 
conseqüência, o cuidado dos outros, baseado numa série de importantes elementos que lhe eram constitutivos. Um 
desses elementos é a escuta, caracterizada por um conjunto de importantes aspectos como o silêncio, a escuta ativa, 
a atitude física, a relação do indivíduo com o próprio corpo e com a própria alma. 

 
2. Estrutura e Metodologia do Curso 
 
O curso de 58 horas se divide em 7 aulas presenciais com carga horária de quatro horas, 10 horas de educação a 
distância e 20 horas de leitura individual. A metodologia consiste basicamente em seminários em sala de aula que 
estimulam a discussão em grupo sobre alguns temas específicos, leitura individual da obra de Foucault e discussão 
pela internet a distância. 
  
3. Avaliação 
 
a) Uma apresentação em sala de aula. 
b) Elaboração de um texto (4-5) páginas sobre um dos temas discutidos na disciplina. 
 
 
4. Prazo para leitura e discussão orientada através de aulas não presenciais (discussão virtual dos tópicos 1 
a 10): 
 

1. Aula de 6 de janeiro de 1982. Primeira hora Subjetividade e verdade. Novo ponto de partida teórico: o 
cuidado de si....pp.3-34 em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes    

2. Aula de 6 de janeiro de 1982. Segunda hora Presença conflituosa: ciência e teologia antes de 
Descartes...pp.35-54. em FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes    

3. Aula de 13 de janeiro de 1982. Primeira hora contextos de aparecimento do imperativo socrático do cuidado de 
si..pp.55-82. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes    

4. Aula de 13 de janeiro de 1982. Segunda hora A determinação no Alcibíades....pp.83-100. em  FOUCAULT 
Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes    
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5. Aula de 20 de janeiro de 1982. Primeira hora O cuidado de si, do Alcibíades aos dois primeiros séculos da 
nossa era....pp.101-132. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes    

6. Aula de 20 de janeiro de 1982. segúnda hora O privilégio da velhice (meta positiva e ponto ideal da 
existência....pp.101-132. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes 

7. Aula de 17 de fevereiro de 1982. primeira hora A conversão a si como forma subsequente do cuidado de si. A 
metáfora da navegação....pp.301-330. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins 
Fontes 

8. Aula de 3 de março de 1982. primeira hora Separação conceitual entre ascese cristã e a ascese filosófica…a 
importância dos exercícios de escuta...pp.399-426. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 
- Martins Fontes 

9. Aula de 3 de março de 1982. segunda hora As regras práticas da boa leitura…...pp.427-448. em  FOUCAULT 
Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins Fontes . 

10 Aula de 10 de março de 1982. primeira hora A parrhesía como atitude ética e procedimento técnico no 
discurso do mestre......pp.399-426. em  FOUCAULT Michel A hermenêutica do sujeito - 2004 - Martins 
Fontes. 

 
5. Critérios para matrícula  
 

 Acesso a internet ; 

 Possuir e-mail pessoal com acesso diário; 

 Aquisição do livro Hermenêutica do Sujeito-M. Foucault. 

 
6. Cadastro para Matrícula 
 

 Nome completo: 

 Nº de matrícula: 

 Curso: 

 Email: 

 Telefone(s) para contato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 Prof. Dr. Antonio Rodrigues Ferreira Júnior  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - PPSAC 
 


