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PROGRAMA: 
O curso segue as intuições teóricas de Étienne Balibar (2005; 2013; 2015) e a ampla reflexão que o
autor desenvolve sobre dois objetos reciprocamente considerados: a violência e os poderes. Balibar
assinala  a  existência  de  uma condição de  violência  em primeiro  grau ou “primeira  potência”  na
socialização de formas coercitivas presididas por um adestramento contínuo, uma pedagogia, uma
dominação que faz destroçar  os corpos, e que age como um abandono integrador  do indivíduo à
sociedade. Uma “segunda potência”, refere Balibar, é o processo político que priva tendencialmente a
certos indivíduos, e, talvez, de maneira crescente, a uma grande massa, de todo recurso simbólico
contra a potência primeira, funcionando como uma perda do que jamais pertenceu a esses sujeitos, e
realizando o equivalente a uma servidão voluntária. Para Balibar existe uma relação, a um só tempo,
paradoxal e ambivalente entre violência, idealidade (ideias, idealizações) e crueldade. Para tentarmos
remover tais paradoxos e ambivalências, Balibar estima como desafio reflexivo perceber o “desejo”
de  eliminar  a  violência  mediante  o enfrentamento  de uma dupla  necessidade:  1)  manifestá-la  no
sentido de perseguir/concretizar utopias e; 2) posicionar-se frente à violência produzida por lugares
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instituídos  (estado/regimes  de  exceção,  sistemas  de  trabalho/neoliberalismo,  coletividades,  etc.),
todavia,  pela  compreensão mais  detida  de seus aspectos  simbólicos,  funcionais  e  pragmáticos.  A
partir  dessas  sugestões,  o  curso  está  estruturado  em  dois  módulos  que  pretendem  uma
correspondência, ainda que oblíqua. No primeiro, aborda as interações entre violência, neoliberalismo
e trabalho, e cuja ênfase está em mensurar questionando, as concepções mais contemporâneas que
degradam, precarizam e violentam o mundo do trabalho acabando por gerar a retração da proteção
social,  pela  mobilização  de  práticas  e  usos  de  um  vocabulário  dominante  (flexibilização,
terceirização, informalidade, intermitentes globais, zero hour contract). O segundo módulo está mais
afeito  a  estudos de caso regionais  que contemplam a reconstrução histórica  da violência  política
desencadeada  por  regimes  de  exceção,  e  detentores  de  uma  narrativa  autoritária,  negacionista  e
presumivelmente  modernizadora,  que  tendeu  a  impulsionar,  e  mesmo,  inaugurar  alguns  dos
fenômenos descritos no módulo anterior. Neste módulo, é objetivo propor o aporte de uma contra
narrativa alicerçada na memória histórica de segmentos diretamente afetados pela violência política, e
estabelecer quais os possíveis nexos entre o conjunto de leituras desenvolvidas ao longo do curso que
ligam passado e presente.
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AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada mediante dois procedimentos: 1) Modalidade de Seminários: 40% da nota
atribuída pela apresentação dos textos elencados na bibliografia; 2)  Ensaio: 60% da nota atribuída
pela  apresentação  de  trabalho  escrito  ao  final  da  disciplina,  e  cuja  tipologia  será  de  ensaio
bibliográfico  versando  sobre  um  dos  módulos  da  disciplina,  ou  pela  relação  entre  as  temáticas
discutidas em ambos os módulos.


