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EMENTA 

Debates da Teoria Social sobre as análises críticas do capitalismo contemporâneo: 
as relações entre a crise do capitalismo e a crise da democracia liberal.  

 

Objetivo 

 

O objetivo do curso é examinar os debates da Teoria Social sobre as novas análises 
das crises do capitalismo, suas relações com a crise da democracia e a ascensão da 
política antidemocrática no Ocidente, buscando refletir sobre as potencialidades e 
obstáculos para as lutas contra-hegemônicas nos dias de hoje.  
 

Conteúdo e calendário de aulas síncronas 

 
Horário de aula: segunda-feira, de 13h15 às 15h15. 

 
13/09 -Apresentação da disciplina: ementas, objetivos, metodologia, formas de 
avaliação e bibliografia. 
 

Módulo I – O debate sobre as especificidades e os efeitos do capitalismo 
neoliberal 

 
20/09 – Artigo “Crise de legitimação? Sobre as contradições políticas do capitalismo 
financeirizado”, de Nancy Fraser.   
27/09 – Texto “A turbulência que se aprofunda ao nosso redor”, de José Ivan R. de 
Sousa Filho.   
04/10 – Livro A era do capital improdutivo, de Ladislau Dowbor. 
18/10 – Livro A era do capital improdutivo, de Ladislau Dowbor.  
25/10 - Artigo “Multiplicidade de intepretações do capitalismo contemporâneo”, de 
Fabrício Maciel e Patrícia Mattos.  
08/11 – Artigo “Trabalho decente no capitalismo contemporâneo: dignidade e 
reconhecimento no microtrabalho por plataformas”, de Cinara Rosenfield e Thays W. 
Mossi.  



 
Módulo II – O neoliberalismo, a crise da democracia liberal e a ascensão da 

política antidemocrática no Ocidente 
  

22/11 – “Capítulo 1 - A humanidade em tempos sombrios”- do livro Homens em 
tempos sombrios, de Hannah Arendt, e artigo  “Do neoliberalismo progressista a 
Trump – e além”, de Nancy Fraser.  
29/11 – “Introdução e capítulo 1 – A crise do liberalismo e o nascimento do 
neoliberalismo” - do livro A nova razão do mundo. Ensaios sobre a sociedade neoliberal, 
de Pierre Dardot e Christian Laval.  
06/12 – “Capítulo 4 - O homem empresarial”-  e a conclusão do livro A nova razão do 
mundo. Ensaios sobre a sociedade neoliberal, de Pierre Dardot e Christian Laval.  
13/12 –“Capítulo 1 – A sociedade deve ser desmantelada” - do livro Nas ruínas do 
neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente, de Wendy Brown.  
 
 
 
 
 
 

Metodologia e Recursos Auxiliares 

 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: Serão realizadas aulas síncronas e 
atividades assíncronas. Nas aulas síncronas, será feita uma exposição sobre o tema 
a ser tratado, buscando-se desenvolver debates com os/as alunos/as sobre as 
questões, as teses, o alcance, a relevância e os limites das abordagens tratadas. As 
aulas síncronas serão às segundas-feiras, de 13h15 às 15h15. Para as aulas 
síncronas será usada a plataforma Google Meet.  
 
Para as atividades assíncronas será utilizado o Portal Didático. Serão publicados no 
Portal Didático os textos indicados para a leitura, que serão debatidos nas aulas 
síncronas, e postados vídeos, filmes e palestras. Além das 2h de aula síncrona por 
semana, estima-se que os/as alunos/as utilizem, em média, mais 2h semanais lendo 
textos e/ou assistindo a vídeos, filmes e palestras. Serão realizados três trabalhos em 
grupo, tendo como referência os textos da bibliografia básica do curso. Para a 
elaboração desses trabalhos, prevê-se 20h.  
 

Avaliação 

 
Serão realizados três trabalhos em grupo, valendo 10 pontos cada um. A avaliação 
será feita pela análise do desempenho dos/as alunos/as, valendo para a nota final a 
maior nota obtida nesses três trabalhos.  
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