
 

 
 

 

SEMESTRE LETIVO: 2021.2 

Título da disciplina: Ética Código: FCH644/20151 

Tema de estudo em 2021.2: Vida neoliberal e imaginário antineoliberal 

Docente: Juliana Ortegosa Aggio 

Carga horária:  68h Dia/Horário: Segunda-feira, 14-16h 

Ementa: Compreender o nosso modo de vida neoliberal e suscitar a possibilidade 
de mudança a partir de um imaginário antineoliberal. 

Justificativa/Descrição: Pretendo, nesse curso, fazer um diagnóstico sobre o nosso 
modo de vida com vistas a vislumbrar possibilidades de mudança. Na sociedade 
capitalista neoliberal, o modo de vida que nos conduziu ao atual estado de ruína é o 
neoliberal e o ser humano, vivendo assim, tornou-se um empreendedor de si com 
traços predominantemente individualistas, consumistas, indiferentes ao outro e à 
natureza e avesso a laços de solidariedade mais consistentes. Os efeitos confirmam 
o diagnóstico: violências sobre si e sobre o outro generalizadas. A possibilidade de 
mudança depende de termos consciência da atual gravidade a que esse modo de 
vida nos conduziu, o que pressupõe perceber a vulnerabilidade e a precariedade da 
própria vida, bem como as duas principais opressões vigentes: a opressão do 
dogmatismo e a opressão do autoritarismo característicos do atual regime 
necropolítico e da racionalidade neoliberal. Da primeira opressão, seguem-se a 
prisão do pensamento e a obediência servil que restringem o exercício da liberdade. 
Da segunda opressão, seguem-se o espírito dominador que se impõe por violência, 
tortura, estupro, escravidão e genocídio. Cultura da servidão de si e cultura da 
desumanização do outro. Diante desse quadro de ruínas que coloca em risco a 
sobrevivência da própria humanidade, que a filosofia possa suscitar o desejo de 
mudança a partir de um imaginário antineoliberal.   

Conteúdo programático: 
 

Conceitos 
 
Biopolítica e necropolítica 
A racionalidade e vida neoliberais 
A precariedade da vida 
Imaginário antineoliberal 
 
Primeira parte: modo de vida neoliberal 
 
Foucault: O nascimento da Biopolítica 
Mbembe: Necropolítica 
Dardot e Laval: A nova razão do mundo 
Brown: As ruínas do neoliberalismo 
Harvey: O neoliberalismo: História e implicações 
 
Segunda parte: imaginário antineoliberal 
 
Butler: Vidas precárias  



 

 
 

 

Butler: A força da ética da não violência 
Dardot e Laval: Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. 

 

Avaliação: Seminário e/ou ensaio 

Referências Vibliográficas: 
 
Primeira parte: modo de vida neoliberal 
Foucault, M. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
Mbembe, A. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2018 
Dardot, P. e Laval, C. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2016.  
Brown, W. As ruínas do neoliberalismo. São Paulo: Editora Politeia, 2020. 
Harvey, D. O neoliberalismo: História e implicações. São Paulo: Ed. Loyola, 2014 
 
Segunda parte: imaginário antineoliberal 
Butler, J. Vidas precárias. São Paulo: ed. Autêntica, 2019.  
Butler, J. The Force of Non Violence. Ed. Verso, 2020.  
Dardot, P. e Laval, C. Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. São Paulo: 
Boitempo, 2020. 

Observações e outras informações relevantes: 
Referências secundárias serão fornecidas ao longo da disciplina. 

 

 

 

 

 


