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Ementa:
Neste curso, estudaremos algumas linhas dissonantes na tradição filosófica que diferem do
que se produz majoritariamente em filosofia não apenas pelas questões de que tratam, pela
abordagem ou perspectiva de que partem, como também por envolver autoras e autores que
poderiam ser caracterizados como pertencentes a grupos chamados de minoritários. Se há
algo em comum entre essas tão distintas perspectivas é um certo ponto de partida, qual seja,
o de compreender os processos de subjetivação como acontecimentos não apenas éticos, mas
eminentemente políticos. Em função da importância conferida aos processos de subjetivação
que, na maior parte dessas perspectivas, são concebidos de maneira alternativa aos padrões
identitários, o corpo assume lugar de destaque na produção teórica resultante dessas
perspectivas, nas suas diversas potencialidades: ética, política, cultural, afetiva, sexual,
(estando esses aspectos, na maior parte das vezes, entrelaçados uns aos outros). É em função
dessa articulação entre corpo e subjetivação que nos parece possível vincular as teorias
feministas e de gênero, as teorias Queer e o pensamento contra-colonial, notadamente os
perspectivismos brasileiros.
Conteúdo programático:
1.
Processos de Subjetivação e Padrões Identitários;
2.
Corpo e Subjetivação
3.
Corpo: potencialidades ética, política, cultural, afetiva e sexual.
4.
Feminismo e Teorias Queer
5.
Pensamento Contra-Colonial. Filosofias Africanas e Afrodiaspóricas
6.
Filosofia Popular Brasileira
Objetivos: Sem pretender esgotar as diferentes linhas estudadas, o curso se propõe a traçar
um esboço de mapeamento de tal diversidade, delineando uma visão panorâmica.

Metodologia:
Aulas expositivas síncronas e discussão dos textos propostos.
Atividades avaliativas:
Seminários e avaliações escritas
Cronograma:
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