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I – Identificação da Disciplina 

Nome: DIR410145 - Direito e Subjetividade 

            DIR510121 - Direito Conhecimento Crítico e Subjetividade 

Créditos: 45 h/a 

Professora: Dra. Jeanine Nicolazzi Philippi 

Período letivo: 3° trimestre/2015 

II – Objetivo 

 A disciplina tem como objetivo problematizar as relações entre legalidade e 

subjetividade em um tempo de crise do direito e de contundentes movimentos de 

destituição subjetiva.  

III – Ementa 

 Direito e psicanálise: uma interlocução possível. Legalidade e subjetividade. A Lei e as 

leis. 

 

IV – Conteúdo programático 

Unidade I - O mal estar na civilização : direito e subjetividade (Freud) 

Unidade II – Direito e liberdade – totalitarismo e laissez-faire (Hannah Arendt Sobre a 

liberdade – Entre o passado e o futuro e 3ª parte das Origens do Totalitarismo). 

) 

Unidade III – Do poder de soberania ao poder sobre a vida (Foucault Aulas de 14 de janeiro 

de 1976, 21 de janeiro de 1976 e 17 de março de 1976 contidas no livro Em defesa da 

sociedade) 



Unidade IV – Homo sacer – direito e exceção (Agamben) 

Unidade V – A nova razão do mundo (Pierre Dardot; Christian Laval) 

V – Metodologia 

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e seminários 

coordenados pelos alunos a partir da leitura e fichamento prévio dos textos 

selecionados pelo professor. 

VI – Avaliação 

 1 – Pesquisa e apresentação de seminário; 

 2 – Participação nos debates realizados em sala de aula; 

 3 – Paper individual sobre assunto abordado nas unidades da disciplina 

 O sistema de notas e conceitos bem como os critérios de aprovação serão os 

previstos na legislação federal de ensino superior e nas normas específicas da UFSC. 

 Segundo a legislação da UFSC, o aluno deverá ter 75% de freqüência na 

disciplina. O não cumprimento desta legislação implica na reprovação do aluno, 

independentemente do resultado das avaliações. 

 VII – Cronograma 

 O cronograma da disciplina deverá seguir o calendário do terceiro trimestre de 

2018, estabelecido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito. 
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