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Ementa: 
 

O curso tem um subtítulo de A mídia e o espírito do capitalismo. Isso porque, por 

um lado, retoma uma consagrada discussão na teoria social – a formação do espírito do 

capitalismo e de sua unidade fundamental, o homo oeconomicus – a fim de a conjugar 

com as teorias sobre mídia e subjetividade. Quer-se entender como as diferentes mídias 

afetam a formação da subjetividade moderna ocidental (o sujeito racional com vista a 

fins) ou, ainda, a formação de subjetividades capitalísticas. Adere-se à tese de que o 

capitalismo não é apenas um modo de produção, algo que se limita à esfera econômica, 

mas, sim, um modo de existência que pressupõe um sistema de predisposições 

psicológicas que fazem com que se seja avaliado como racional um conjunto de fatores 

que, talvez, não o fossem em outro sistema de produção – predisposição essa sem a qual 

não haveria, aliás, a reprodução do próprio sistema. Se comparada a outras formas de 

organização sociais anteriores ou paralelas (culturas tradicionais), torna-se explícito o 

caráter histórico e singular dessa construção intelectual, moral e política própria do 

ocidente: o homo oeconomicus. Essa abordagem reúne autores de diversas correntes 

teóricas, desde a sociologia econômica de Max Weber e Werner Sombart, passando pela 

história das ideias tal como a praticam Louis Dumont ou Albert Hirschmann, ou pela 

antropologia comparada de Marshall Sahlins, até chegar à filosofia, com Michel Foucault, 

Gilles Deleuze & Félix Guatarri ou Byung-Chul Han. 

Por outro lado, quer-se avançar nessa trilha a partir de uma reflexão sobre mídia 

e subjetividade para esse debate. Nos últimos anos, os estudos de mídia – sobretudo 

quando alinhados aos estudos pós-humanos – chamaram a atenção para o papel da mídia 

na construção do homem moderno. A atenção dada à tecnologia, em particular, abriu 

caminho para a relação da rígida divisão, na ideologia moderna, entre humanos e não 

humanos. Essa é uma manobra intelectual prenhe de consequências. A partir do momento 

em que não se acredita mais que haja uma divisão estrita entre essa duas categorias, abre-

se todo um novo campo de ideias para se pensar as relações entre mídia, economia, 
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sociedade e cultura. Pois, se o homo oeconomicus é uma construção intelectual e 

institucional de um momento da história do Ocidente – e que terá papel decisivo na 

formação da subjetividade que dará base ao capitalismo moderno –, qual seria o papel da 

mídia nesse processo? 

Em particular, quer-se analisar o tipo de subjetividade que resulta da imbricação 

entre a ideologia do neoliberalismo e as mídias digitais. A hipótese é que o neoliberalismo 

se vale de um conceito específico de racionalidade (limitada) que implica o acoplamento 

do organismo humano às tecnologias da informação para lidar com o mundo da vida, 

entendido como um jogo de oportunidades econômicas e riscos. Afinal, as transformações 

institucionais na esfera da política econômica não podem funcionar sem que se produza 

uma transformação estrutural do modo de existência dos indivíduos, no nível molecular, 

algo que se tem chamado de financeirização da vida cotidiana. Este fenômeno está, por 

seu turno, absolutamente arraigado no uso de tecnologias digitais. Em termos precisos, 

fenômenos como a economia de plataforma, gameficação, day trade, criptomoedas, 

blockchain entre outros produtos financeiros são dependentes de (a) uma concepção do 

mundo da vida como um jogo de oportunidade e risco, definido pelo acesso (desigual) à 

informação e (b) ao uso intensivo de tecnologias digitais da informação para conseguir 

lidar com o cenário descrito anteriormente, o que gera um processo de internalização de 

uma visão de mundo peculiar ao capital financeiro, através de fenômenos como a lógica 

social de derivativo ou a gestão do homem endividado. Discutir como se dá essa relação, 

tanto do ponto de vista teórico quanto prático, é o objetivo principal do curso. 

O curso se estrutura em cinco módulos, divididos em dois grandes eixos: um no 

qual se busca realizar a genealogia do homo oeconomicus e outro, no qual se discute como 

as mídia digitais se tornam centrais na reprodução da economia política contemporânea, 

tanto em nível institucional (molar) quanto individual (molecular).    

 

Estrutura do curso: 

Módulo I: A especificidade ocidental: o homem que sonha com mercadorias. 

Módulo II: A construção de um hedonista contido: o homo oeconimicus. 

Módulo III: Mídia e subjetividade. 

Módulo IV: O ciborgue neoliberal: o espírito do capitalismo neoliberal. 

Módulo V: Fintech 3.0, lógica social de derivativo e a governamentalidade do homem 
endividado: política neoliberal e a financeirização da vida cotidiana. 
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Avaliação e participação no curso: 
 
 A discutir com a turma. 
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