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OBJETIVOS

Desde o começo de 2020, a pandemia do novo coronavírus alterou drasticamente
a vida no mundo todo, causando milhares de mortes e impondo isolamento social. Rapidamente, os principais filósofos contemporâneos escreveram sobre o que
se passa. Na maior parte das vezes, mobilizaram conceitos que já vinham elaborando para interpretar o novo fenômeno. Ou seja, entenderam a pandemia com as
categorias que possuíam antes dela. Tendo isso em vista, os objetivos deste curso
serão dois, recíprocos: ler criticamente textos filosóficos sobre as implicações da
pandemia (existenciais, políticas, sociais, históricas, epistemológicas, técnicas) e,
através disso, entrar em contato com as doutrinas de seus autores. Sendo assim, o
objetivo é compreender o debate filosófico que se constituiu sobre a pandemia e
aproveitá-lo para dar um panorama da cena filosófica do século XXI.

EMENTA

Estudo de textos e autores de correntes do pensamento contemporâneo relevantes
para as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação.

(catálogo/site)

PROGRAMA

O programa consistirá em na leitura e discussão de alguns textos fundamentais de
filósofos contemporâneos sobre a pandemia a cada aula. Durante o curso, poderá
haver também a participação de professores convidados eventualmente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O debate filosófico sobre a pandemia.
Agamben e Nancy: estado de exceção na comunidade
Zizek e Byung-Chul Han: o vírus no capitalismo
Latour e Coccia: natureza e a metamorfose
Badiou e Preciado: o velho e o novo na pandemia
Butler e Mbembe: humanos, objetos, vida e morte
De Masi e Berardi: o ócio na reabertura do futuro
Rancière e José Gil: política e medo do medo

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por presença e participação nas aulas (20%) e trabalho
final escrito (80%).
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