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Lugar de fala e experiência contemporânea da verdade –
representação, testemunho, compaixão e risco
Ementa:
O conceito de lugar de fala é central para um conjunto de questões éticas e políticas contemporâneas. O curso
pretende historiar o conceito através de um duplo movimento. De um lado, articulá-lo a um conjunto amplo
de transformações contemporâneas na experiência da verdade, principalmente o relativismo moral, a crise da
autoridade dos peritos, a crescente polarização política das democracias ocidentais e a retração do futuro pela
predominância do risco na conformação da experiência do futuro, com sua contrapartida existencial: o
presente como horizonte único de nossas vidas. De outro lado, propor como suas condições históricas de
possibilidade as transformações no conceito de representação surgido no século XVII, a substituição da
confissão pelo testemunho como discurso autobiográfico dominante e as mudanças recentes na experiência
da compaixão. O curso é de caráter exploratório e se dedica menos a definir o conceito de lugar de fala do
que a estudar suas condições de possibilidade e seus nexos com diferentes dimensões da experiência
contemporânea da verdade.
A forma de historiar determina a ordenação do curso, que será dividido em 4 blocos. O primeiro discute a
história do conceito de representação desde sua emergência no século XVII e tem como suporte o livro As
palavras e as coisas, de Michel Foucault. O segundo bloco discute as práticas de confissão e testemunho
tendo como suporte os livros A vontade de Saber e Do governo dos vivos, também de Michel Foucault. O
terceiro bloco apresenta as mudanças na compaixão tendo como suporte o artigo Compaixão, moderna e
atual. No quarto bloco, será discutido, enfim, o conceito de lugar de fala como uma das dimensões da
experiência contemporânea da verdade, também marcada pelo relativismo moral, a crise dos peritos, a
crescente polarização de posições éticas e políticas nas democracias contemporâneas e a ascensão do
presente como horizonte único da existência.
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