
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

Programa de Pós-graduação em Sociologia e Ciência Política 

 

Semestre 2021.2 

I. Identificação da disciplina: 

Código Nome da disciplina N° de horas-aula semanais  

 
Sociologia dos 

Mercados e da Saúde 
4 aulas teóricas 

Mestrado/

doutorado 

II. Horário:                                  Curso: Ciências Sociais 

2ª feiras das 18:30 às 21:50 Sala:  Big Blue Bottom 

III. Professores: 
- Sandra Caponi 

Email: sandracaponi@gmail.com 

Marcia da Silva Mazon 

Email: marciadasilvamazon@yahoo.com.br 

 

IV. Ementa: 
A disciplina propõe analisar os principais textos e as principais teses apresentadas por Michel 

Foucault, Pierre Bourdieu  com relação aos mercados e a temática da saúde, tão bem como 

autores os quais dialogam com Bourdieu: Viviana Zelizer, Marion Fourcade e Eva Illouz. Igualmente 

contempla o trabalho de Christian Laval e Pierre Dardot, autores que estabelecem conexão entre 

a obra de Bourdieu e Foucault pensando a sociedade e o neoliberalismo  

V. Objetivos: 
Pretende-se realizar uma reflexão crítica sobre os modelos explicativos, os princípios 

metodológicos, e os conceitos fundamentais em torno as quais se articulam as principais 

contribuições desses autores 

VI. Metodologia de trabalho: 
Os trabalhos da disciplina se darão nos seguintes momentos: 

1. Videoaula: assíncrona, disponibilizada aos estudantes, em base a ser divulgada, com 

finalidade que assistam antes do início da aulaa cada semana. 

2. Momento de discussão síncrono:durante o horário da disciplina , as docentes abrirão uma 

sala através de sistema de reuniões online a ser divulgado no moodle, e promoverão um 

debate com os principais pontos da aula e interagirá por vídeo e chat com todas/os 

estudantes presentes; 

3. Leituras e outros materiais didáticos: a cada semana pelo menos um texto e outros 

materiais (vídeos, reportagens correlacionadas, etc) referentes ao conteúdo serão 

disponibilizado para leitura. 

4. Com o intuito de resguardar os direitos e conferir maior segurança no ambiente virtual: a) 

Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam 

contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, 

material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e 

administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da 

Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a 

repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). b) Devem ser observados 
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os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado 

disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas 

e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para 

qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa 

e judicialmente. c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de 

ensinoaprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua 

utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e 

judicialmente. d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas 

propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder 

administrativa e judicialmente. e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser 

informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da 

imagem e da voz. f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta 

o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, 

devidamente especificadas no plano de ensino. g) Os materiais disponibilizados no 

ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada 

situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a 

autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria. 

VII. Avaliação 
A avaliação será composta pelas seguintes atividades:  

Tarefa no moodle:Comentário no fórum, planejado para algumas aulas, postado até 24 hs. antes 

da aula síncrona. Após a exibição da videoaula, as professoras iniciam a exposição (18:30 h) 

comentando e debatendo com os alunos as postagens do moodle. O aluno e a aluna participam 

do moodle e do debate em sala. peso 3. 

Trabalho final: Versará sobre o conteúdo teórico da disciplina, e poderá ser apresentado na forma 

de texto, pod cast ou video. peso 7. 

 

VIII. Conteúdo das aulas 

Data Tema Referências Bibliográficas Docente 

16/ago 
Apresentação 

da Disciplina  

 

Apresentação do programa da disciplina, autores e atividades no moodle. 

 

Sandra/ 

Marcia 

 

23/ago 

Introdução ao 

pensamento 

de Michel 

Foucault 

 

Introdução ao pensamento de Foucault. Conceitos centrais e trajetória de 

pesquisa. 

Moodle:  Bourdieu homenageia a Foucault 

 

Sandra 

 

30/ago 

Vigiar e punir: 

estretegias de 

poder e 

conceito 

disciplinar  

Moodle: Michel Foucault. Vigiar e punir, Cap 1: Os corpos dóceis, p: 117-

137.  Edit Vozes, 1999. 

Reportagens a Foucault Bourdieu e os mercados  

 

Sandra 

06/set 

Introdução a 
Sociologia 

Econômica e 
a Sociologia 

dos 
Mercados de 

Pierre 
Bourdieu 

Moodle: Os novos institucionalismos – Hall e Taylor 

O mercado de casas próprias – Manifesto de Sociologia Econômica 

Complementar: O campo econômico Política & Sociedade 

Marcia 

13/set 

Consumo, 

saúde e 

consumo de 

psicotrópicos 

 Moodle: Bourdieu – Razões Práticas 

Leitura complementar:  

Montagner: Bourdieu e o corpo 

                     

Marcia 

20/set 
O dispositivo 

disciplinar e o 

poder 

Moodle:– Aula de O poder psiquiátrico -   
Sandra 



 
psiquiatrico Aula do dia  6/fevereiro/74 

 

   

27/set 
Biopolítica e 

racismo  

O conceito de biopolítica e a discussão sobre raça e racismo 

Foucault: Segurança, território e população 

. 
Sandra 

25/out 
Consumo, 

moral e 

mercados 

 V. Zelizer –  

. Zelizer, Viviana. Human Values and the market: the case of life insurance and 
death in 19th-Century America. American Journal of Sociology, vol. 84, n.3, p. 
591-610. (1978 [1992]). 
 _____. Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. New 
York: Basic Books, 1985.  
_____. Dualidades perigosas. Mana, vol. 15, n. 1, p. 237 -256, Rio de Janaeiro, 
2009.  

_____. A negociação da intimidade. Petrópolis: Vozes, 2011 

 Marcia 

01/11 

Marion 

Fourcade 
Sociedade 
digital e a 

nova ordem 
social 

 
Fourcade, M e Healy, K Moral views of market society. Annual Review of sociology 33 (1): 

285-311.  

Disponivel em: 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.33.040406.131642 

FOURCADE, M.; HEALY, K. Seeing like a market. Socio-

EconomicReview, v. 15, n. 1, p. 9-29, 2017.  
Complementar:  
FOURCADE, M. Cents and Sensibility: Economic Valuation and the Nature of 

“Nature”. American Journal of Sociology, v. 116, n. 6, p. 1721-77, 2011. 

 

Marcia 

08/11 

Biopolitica e 

neoliberalism

o Nikolas 

Rose 

 O nascimento da biopolítica e o discurso neoliberal 

 O capital humano e o sofrimento psíquico 
Sandra 

22/nov 
Nikolas 

Rose Robert 

Whitaker  

 O modelo de explicação em psiquiatria: diagnósticos e terapêuticas 

Nosso futuro  
Sandra  

10/nov 
Eva Illouz: 

homo 

sentimentalis 

Illouz, E. A ditadura da felicidade 

_____Cap. 2. Sofrimento, campos afetivos e capital afetivo. In: ____ O amor 

nos tempos do capitalismo. RJ: Zahar, 2011,p. 60-91 

Leitura complementar: 

Illouz, E. Cap. 3. Redes Românticas. In: ____ O amor nos tempos do 

capitalismo. RJ: Zahar, 2011,p. 60-91 

Giddens, A. Experiências do cotidiano, relacionamentos, sexualidade. In: 

____ A transformação da intimidade. SP: Edit. UNESP, 1993, p. 13-26. 

 

Marcia 

29/nov 
Neoliberalis

mo e saude 

LARNER, W. Neo-liberalism: Policy, ideology, Governmentality.  Studies in 

Political Economy, no. 60, 2000 

Complementar 

LAKOFF, A. Adaptative will: the evolution of attention deficit desorder. Journal 

of the History of  the Behavioral Sciences, v. 36, n. 2, p. 149-169, 2000 

 

 

Marcia 

06/Dez Avaliação - individual 
Marcia/ 

Sandra 

 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.33.040406.131642

