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Programa: 
 

Na sociedade disciplinar descrita por Foucault, o indivíduo constitui-se a partir da 

coerção, a partir de micropenalidades aplicadas sobre o corpo, edificando-se como um 

sujeito da obediência, do dever. Todavia, as transformações que marcam a 

contemporaneidade, incluindo o enfraquecimento das instituições tradicionais, as 

mudanças no capitalismo, a comunicação digital, as redes sociais e as novas formas de 

sociabilidade, demandam uma avaliação mais cuidadosa das relações de poder e dos 

mecanismos de produção de subjetividade. O curso pretende investigar tal problemática 

a partir das contribuições do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, que caracteriza o 

atual cenário como uma sociedade do desempenho e, correlatamente, do cansaço. Neste 

contexto as dinâmicas de poder operam de modo distinto, favorecendo a constituição de 

um sujeito “empreendedor de si mesmo” para o qual as possibilidades parecem infinitas. 

Este sujeito se exige cada vez mais desempenho: metas econômicas, sociais, familiares, 

ou ainda, de saúde, de beleza, de felicidade – que precisam ser transpostas em imagem, 

serem vistas digitalmente, em um panóptico, agora, participativo. Se a sociedade 

disciplinar produzia como efeito colateral loucos e delinquentes, a sociedade do 

desempenho, por sua vez, produz depressivos e fracassados; cansados, hiperativos e 

ansiosos. Como compreender os desafios desta nova forma de violência neuronal própria 

à sociedade contemporânea, bem como as formas de liberdade, resistência e ação ética 

possíveis? 

 

Avaliação: 

Trabalho monográfico ou apresentação de seminário sobre temas correlatos à 

problemática do curso. 
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