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DISCIPLINA

TÓPICOS ESPECIAIS: Individualismo, construção da pessoa e capitalismo neoliberal 2 Nº de Sessões: 15
EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Trata-se de prosseguir com a reflexão iniciada no primeiro semestre de 2018 sobre as condições sóciointelectuais que permitem aos sujeitos fazer escolhas sobre si e modos de lidar com a saúde. Tendo como eixo
norteador a presença de estruturas englobadoras que delineiam limites e horizontes para a geração de projetos de
vida e estilos de ser, busca-se na discussão aprofundada sobre individualismo as bases que permitem balizar
escolhas sobre a fabricação e agência dos indivíduos na contemporaneidade. Para tal o livro de Judith Butler sobre
As formas psíquicas do poder será analisado em profundidade, de forma combinada à obra de Michel Foucault, com
quem ela dialoga diretamente no referido trabalho.
O contexto macro estrutural apresenta-se pelo exame das formas atuais do capitalismo neoliberal e das indústrias
farmacêuticas . De um lado ,a financeirização, precariedade do trabalho e de outro, o chamado avanço tecnológico
de medicamentos, que visam antes a produção do lucro do que o bem estar dos indivíduos. O curso será oferecido
em parceria com a Pos Graduação de Filosofia da UFRJ e as aulas serão ministradas tanto no campus do IFCS (Largo
de São Francisco) e no Campus Maracanã. O curso tem inicio na data afixada no IFCS em evento em que vários
discentes apresentarão trabalhos sobre núcleio s de problemáticas caras à Butler tais como luto, dominação, vidas
decartáveis, Simone de Beauvoir e Michel Foucault
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