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EMENTA 1º SEMESTRE DE 2021 
 

PROGRAMA FILOSOFIA 
DISCIPLINA HISTÓRIA DA FILOSOFIA II 
TEMA PARA UMA TEORIA DA POTÊNCIA DESTITUINTE: TIQQUN, COMITÊ 

INVISÍVEL E A FILOSOFIA AGAMBENIANA 
PROF.(A) DR(A) Jonnefer Barbosa 
CRÉDITOS 03 
HORÁRIO 3ª feira das 09h00 às 12h00 
NÍVEL MESTRADO E DOUTORADO 

 
 

EMENTA E OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Tiqqun foi uma revista editada em dois volumes, entre 1999 e 2001, sob autoria anônima 
do “órgão consciente do partido imaginário” (vol. 1) e “órgão de ligação no interior do 
partido imaginário” (vol. 2), com partes publicadas em livros nos anos posteriores, passando 
então o nome da revista a figurar como índice de autoria (Théorie du Bloom,  2000;  
Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille 2001; Contribution à la guerre en 
cours, 2009; Tout a failli vive le communisme, 2009), e, sobretudo, insígnia de um 
movimento que marca, com um estilo muito próprio, o cenário filosófico europeu. Após o 
encerramento da revista, os desdobramentos teóricos e militantes de Tiqqun na década 
seguinte terão como uma de suas figuras mais conhecidas o Comitê Invisível, em manifestos 
como “A insurreição que vem” (2007), “Aos nossos amigos (2014) e “Agora” (Maintenant), 
2014.  
Os documentos do Tiqqun e do Comitê Invisível receberam a irônica definição de “filosofia 
agambeniana aplicada”. Embora tal expressão não se sustente, é indiscutível a presença de 
conceitos formulados pelo filósofo italiano Giorgio Agamben nos textos destes grupos, ao 
ponto de suscitar um embaralhamento que o curso procurará deslindar.  
Pretende-se analisar durante o semestre o tema da relação entre formas-de-vida, potência, 
destituição e a leitura dos dispositivos contemporâneos de controle, a partir dos textos do 
Tiqqun, do Comitê Invisível e do vol. IV do Homo sacer agambeniano: os livros “Altíssima  
Pobreza” (vol. I) e “Uso dos Corpos” (vol. II).     
 
II. Metodologia de ensino 
Aulas expositivas de caráter teórico. 
Produção de textos a partir de questões trazidas pelo curso. 
    
III. Metodologia de avaliação.  
Ensaio semestral (7,0)   
Assiduidade (3.0)    
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AGAMBEN, G. Altíssima pobreza: Regras monásticas e forma de vida [Homo Sacer, IV, 1]. 
São Paulo: Boitempo, 2014.  
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___. Uso dos Corpos [Homo Sacer, IV, 2]. São Paulo: Boitempo, 2017.  

COMITÊ INVISÍVEL. L'insurrection qui vient, Paris: La Fabrique, 2007 

____ Aos nossos amigos. São Paulo: Ed. N-1, 2015. 

____ Motim e destituição: agora. São Paulo: N-1, 2017 

TIQQUN.  Contribution à la guerre en cours (Introduction à la guerre civile - une 
metaphysique critique - Comment faire ? ).  In. https://bloom0101.org/?parution=tiqqun-2  

____. Contribuições para a guerra em curso. São Paulo: N-1, 2019.  

_____. Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille. Paris: Fayard, 2001; 

____. Théorie du Bloom. Paris: La Fabrique, 2000  

____. Tout a failli vive le communisme. In:  http://bloom0101.org/wp-
content/uploads/2014/10/Tout-a-failli-vive-le-communisme.pdf  

 

Textos e documentos complementares serão indicados no decorrer do curso.  
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