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Plano de ensino: 

Objetivos: Problematizar os conceitos de ética e justiça em perspectiva filosófica 

e em contexto latino-americano, apresentando fragmentos de teorias filosóficas 

contemporâneas que permitam compreender as dimensões antropológicas, 

políticas e psicanalíticas das situações limite vivenciadas no século XXI nos 

países de modernidade periférica. 

Conteúdo programático: 

1. Nós, os animais racionais ou nós, os animais psicóticos? As teses de 

Peter Sloterdijk em Regras para o parque humano. 

2. Ética um conceito espacial e relacional  - ethos e alteridade: As teses de 

Paul Ricoeur em O si mesmo como outro. 

3. Identidade pessoal, identidade coletiva, a formação de si e a formação do 

outro – pensar a ética na interface com a psicanálise 

4. Ética, fascismo e a inauguração de um novo tipo de mal – Hannah Arendt 

e as teses em Eichmann em Jerusalém 

5. Violência e justiça em Os condenados da Terra de Frantz Fanon 

6. Pensar o impensável: Justiça em uma sociedade desigual, escravocrata 

e pautada pela violência 

 

Metodologia: 

Encontros virtuais todas as segundas-feiras das 19.00 às 21.00 em que serão 

expostas as principais teses do conteúdo programático. Os textos para os 

encontros serão indicados previamente para leitura. Encontros virtuais todas às 

quintas-feiras das 21.00 às 22.30 onde serão lidos trechos dos textos expostos 

na aula anterior. O roteiro de temas, textos, questões para reflexão estarão 

disponíveis no padlet (link será disponibilizado na primeira aula), bem como 

roteiro de questões para serem estudadas em cada texto para preparação para 

avaliação. 

Avaliações e critérios de avaliação: 

Duas avaliações com questões sobre as teses discutidas e textos estudados ao 

longo do quadrimestre. As avaliações serão realizadas em final de março e maio. 

O estudante terá, conforme normativa do QS, no mínimo 72 horas para entrega 

das avaliações.  



Atividades complementares e de recuperação serão propostas de acordo com a 

necessidade da/do estudante. 

 

Critérios de avaliação: 

Qualidade das respostas às questões tanto do ponto de vista formal, quanto de 

conteúdo nas avaliações propostas. As questões serão propostas a partir dos 

textos que serão estudados nos encontros, alunos que optarem por não 

assistirem ou não puderem assistir as aulas por qualquer razão, devem usar os 

textos de referência e as questões de reflexão que serão propostas ao longo do 

quadrimestre no padlet para se orientar para as avaliações.  

Orientações gerais: 

A comunicação sobre o curso será feita exclusivamente por E.mail. 

Os encontros do curso ocorrerão pela plataforma google meet, o link será 

passado no dia do encontro por E.mail. O link não deve ser divulgado para alunos 

não matriculados. Caso queiram convidar alguém para participar das aulas, é só 

me comunicar e eu mandarei o link. 

Todos os materiais do curso estarão disponíveis no padlet que será alimentado 

ao longo do curso. 

Qualquer dúvida sobre as aulas pode ser sanada antes ou depois dos encontros 

ou podemos agendar dia e horário específico. 

 

 


