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OBJETIVOS

Estudo do problema do "negacionismo", desde o chamado "negacionismo do
holocausto" até o "negacionismo do aquecimento global".

EMENTA

Ementa geral da disciplina Tópicos Especiais de Filosofia Contemporânea:
Estudo de textos e autores de correntes do pensamento contemporâneo relevantes
para as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação.

PROGRAMA

A ideia deste curso surgiu da constatação da dificuldade de se compreender em toda
sua complexidade o assim chamado "negacionismo climático" (ou "negacionismo do
aquecimento global"), fenômeno tão central no mundo atual quanto misterioso. Não é
muito difícil explicar por que alguns cientistas e intelectuais financiados por grandes
indústrias de combustíveis fósseis têm dedicado a quase totalidade de suas vidas
acadêmicas recentes a produzir trabalhos que eles próprios sabem conterem teses
falsas e desprovidas de real base científica; muito mais difícil é entender por que as
ideias do aquecimento global e das mudanças climáticas antropogênicas, eventos de
enorme magnitude e extrema gravidade, atuam quase como obstáculos
epistemológicos (para retomar este termo já em desuso) para pessoas que há décadas
se dedicam a causas como o combate à injustiça ambiental. Sem desprezar o primeiro
caso, tentaremos compreender um pouco da complexidade destes últimos. Para isso
elaboramos, até agora de maneira bastante provisória, uma lista de pontos que
pretendemos estudar ao longo do curso.
1. os termos: ceticismo, negação, denegação, negacionismo
2. o passado: holocausto e denegação
3. o presente: os animais aprisionados/explorados e o negacionismo
4. o inconsciente: denegação segundo a psicanálise
5. a mente: os 5 estágios do luto
6. o futuro: negacionismo climático

7. alguns outros negacionismos e teorias da conspiração: vacinas, tabaco, o homem na
Lua, a Terra plana, rastros químicos, ditadura militar no Brasil...
8. comparação com os casos da guerra atômica e da camada de ozônio
9. cientificismo e a ideia de verdade absoluta
10. dissonância cognitiva
11. interesses financeiros e políticos do negacionismo
12. era Trump e "fatos alternativos" ou "pós-verdade"
13. política: inação e denegação
14. banalidade do mal
15. negacionismos de direita
16. negacionismos de esquerda
17. negacionismo e geopolítica
O curso está sendo planejado antes como um grupo de trabalho do que como um
curso tradicional contendo exclusivamente aulas expositivas. Os pontos acima são
apenas "tentativos", e propostas de organização em módulos, bem como de
leituras/filmes, serão bem-vindas.
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A avaliação será feita sobre um trabalho escrito a ser entregue ao final do curso,
acerca de tema a ser definido pelos alunos juntamente com a professora.
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