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EMENTA: Formação do Estado em processos de longa duração e a sociologia 
histórica. Estado e processo civilizador. Nações e nacionalismos. Comunidade 
política. As três formas de dominação legítima e a dominação burocrática. 
Tecnologias de poder: Biopoder e disciplinas. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: O objetivo mais geral deste curso é propiciar ao 
aluno o contato com algumas abordagens sociológicas e histórico-sociológicas acerca 
dos temas do Poder, Dominação e Estado. A seleção dos textos e autores não foi feita 
com vistas a enfocar de forma exaustiva todas as abordagens possíveis sobre o tema, e 
nem mesmo a reunir o conjunto de enfoques clássicos, posto que se supõe que ambos 
os objetivos são parcialmente realizados ao longo das disciplinas obrigatórias do 
curso de ciências sociais.  

De fato, este curso inscreve-se numa leitura que põe acento no modo como os 
mecanismos de administração são construídos e estruturam relações sociais. A 
especificidade desta leitura consiste em pensar as políticas públicas não como simples 
aplicação de determinadas diretrizes sobre objetos pré-construídos, mas como 
construção mesma dos seus objetos, dos agentes sociais que as conduzem, e das redes 
de interação social que as constituem. Assim, meu objetivo é familiarizar os alunos 
com parcela da literatura acerca da gênese e funcionamento de práticas e 
representações estatais, seja para discernir nos fenômenos que estudam o papel 
desempenhado por estas seja para toma-las como objeto específico de investigação. 

 

AVALIAÇÃO: A disciplina contará com 3 avaliações. A primeira é um trabalho a ser 
feito em grupos de, no máximo, 4 componentes. Ela versará sobre o conteúdo da 
introdução e unidade I e será apresentado como seminário em sala de aula. Terá peso 
1. A segunda avaliação será uma prova individual em sala de aula, com consulta de 
anotações, que versará sobre as unidades II e III. Ela terá peso 2. A terceira avaliação 
será um trabalho individual tendo por objeto as seções IV. Ela terá peso 1. 



  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:   
 
Introdução:  Para uma introdução polêmica aos conceitos de Poder, Dominação 
e Estado. 
LEBRUN, Gerard. O que é o Poder. Coleção Primeiros Passos. Rio de Janeiro, Ed. 

Brasiliense. 
Unidade I:  Ação social, Dominação e Estado em Max Weber 

WEBER, Max. “As comunidades Políticas” - itens 1 e 2 e “Sociologia da dominação” 
- itens 1, 2 e 3 in Economia e Sociedade - vol 2. Brasília, Ed. da UNB. 

Unidade II: Indivíduo e Sociogênese do Estado Moderno em Norbert Elias 

ELIAS, Norbert. “A sociogênese do Estado” in O Processo civilizador. Vol. II: 
Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores. 

 ELIAS, Norbert. “A sociedade dos indivíduos” in A sociedade dos indivíduos. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar Editores. 

Unidade III: Bourdieu: O poder na “Teoria Prática” 
BOURDIEU, Pierre. “Gênese e estrutura do campo burocrático”in Razões práticas. 

Campinas: Papirus, 1996).  
BOURDIEU, Pierre.  “Descrever e Prescrever”  e “Ritos de instituição” in A 

Economia das Trocas Lingüísticas. SP:Edusp, 1998 
BOURDIEU, Pierre.   Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014 

(Cursos: 18/01/90, 1/2/90, 7/2/91)      
Unidade IV: Poder, Disciplinas, Governamentalidade e Neoliberalismo em 
Michel Foucault 

FOUCAULT, Michel. “Soberania e disciplina” e “A governamentalidade”. In 
Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, 1986. 

FOUCAULT, Michel. A “governamentalização do Estado”. Segurança, Território, 
População. SP : Martins Fontes, 2008. (Aula: 1 de fevereiro de 1978). 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. Curso dado no Collège de France 
(1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008. Aulas: 21/02/1979; 07/03/1979 e 
14/03/1979 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. Curso dado no Collège de France 
(1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008. Aulas: 21/03/1979; 28/03/1979 e 
04/04/1979. 


