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Ementa: Estudos das obras dos(as) intelectuais mais importantes no campo da Sociologia e da 
Política; cada programa deverá selecionar, para aprofundamento, pensadores como: Rosa 
Luxemburgo, Vladimir I. Lenin, Karl Kautsky, Georgy Lukács, Talcott Parsons, Robert Merton, 
Leo Strauss, Antonio Gramsci, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Ernst Bloch, F.A. Hayek, Georges Sorel, Joseph Schumpeter, 
Raymond Aron, Daniel Bell, David Easton, Ivan Illich, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Elias 
Canetti, Robert Dahl, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Alain Touraine, Edgar Morin, Anthony 
Giddens, Noberto Bobbio, Agnes Heller, Jürgen Habermas, Margaret Archer, Roy Bhaskar, e 
outros(as), especialmente brasileiros(as) e latino-americanos(as).  

 
Objetivos  
 
Como a disciplina objetiva rever e aprofundar teorias e/ou autores contemporâneos no 
campo da Teoria Social e Política, optamos enfocar questões e temas básicos e concentrar 
as leituras e realizar análises mais dirigidas, temáticas. Como ponto de partida, orientamos 
o curso para a problemática da construção do conhecimento, por meio de uma reflexão 
crítica sobre o próprio campo das Ciências Sociais – em especial o da Sociologia Política – 
e algumas de suas categorias e problemáticas básicas, como também buscamos privilegiar 
autores brasileiros e diferentes abordagens.  

Na perspectiva da Teoria Política, procuramos nos aproximar do campo da filosofia política 
e operar por meio de categorias que atuam como eixos que permitem o estudo dirigido dos 
textos selecionados; um trabalho mais crítico e comparativo, já que é necessário o 
confronto histórico entre pesquisas empíricas e teorias, temas, conceitos, problemáticas, 
autores, e suas relações (p. ex., real e realidade; realismo e empirismo; razão e 
racionalidade; desrazão e irracionalismo; identidade; cidadania; democracia; representação; 
sujeito e sociedade; sociedade civil e sociedade política; partido; Estado; poder; soberania; 
governo; governança; governabilidade; segurança; exceção; universal e universalismo; lei; 
civilização e barbárie; governança e governabilidade; ética; estética; arte).  
Na perspectiva da Teoria Sociológica, a disciplina abordará prioritariamente...  

 
Metodologia  

 
Em princípio, as sessões serão divididas em duas partes: na primeira, um grupo 
previamente escolhido de no máximo 4 alunos(as), deverá elaborar um relatório dos textos 
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indicados, apresentando-o em até meia hora; o mesmo grupo deverá em seguida propor 
pelo menos três questões de fundo para debate ainda na primeira parte; na segunda, a 
discussão será ampliada com novas questões apresentadas pelo conjunto da turma e pelo(s) 
professor(es).  
Na primeira sessão elaboramos uma lista com os e-mails da turma, de modo a se criar um 
grupo e facilitar a comunicação dentro da turma (se já não houver outras formas definidas). 
As questões elaboradas pelas equipes (e pelos demais grupos) deverão ser encaminhadas 
antecipadamente por e-mail para toda a turma (grupos e professores) até a véspera de cada 
sessão ou por um fórum organizado para esse fim. Essa prática favorece a articulação entre 
as questões e uma síntese mínima para o debate.  
 

Avaliação: freqüência e pontualidade; apresentação nos grupos; qualidade da participação 
nas discussões e um ensaio (características a definir), a ser entregue até a data definida pelo 
colegiado do programa (Conceito final: média entre os conceitos das atividades e o do 
ensaio e/ou outras eventuais formas de produção e avaliação). Obs.: trabalhos que não 
atenderem às normas acadêmicas – ou que sejam cópias ou plágios de outros textos – não 
serão considerados para avaliação e os(as) autores(as) estarão sujeitos(as) às normas 
previstas no Regimento do Programa e/ou da PROPG/UFSC.  
 

Atendimento: combinado com antecedência.  
 
SPO3331 Teoria Social Contemporânea  – Cronograma e Plano de Trabalho  

AGOSTO 

Módulo 1: Prof. Ricardo G. Müller 

10. Proposta do programa e orientações. Definição de grupos e seminários. Apresentação 

de temas e questões. Se possível, discussão preliminar sobre texto de referência na 2ª. parte 

da aula: WOOD, Ellen M.: Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo 

histórico, S. Paulo: Boitempo, 2003: “Capitalismo e emancipação humana: raça, gênero e 

democracia”, p. 227-242.  

17. Seminário 1: WOOD, Ellen M.: Democracia contra capitalismo: a renovação do 

materialismo histórico, S. Paulo: Boitempo, 2003: “O demos versus “nós, o povo”: das 

antigas às modernas concepções de cidadania”, p. 177-204, e “Sociedade civil e política de 

identidade”, p. 205-225. 
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24. Seminário 2: RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia, S. Paulo: Boitempo, 2014: 

“Introdução”, p. 7-11 + “Da democracia vitoriosa à democracia criminosa” p. 13-46 + “A 

política ou o pastor perdido”, p. 47-66;  

31. Seminário 3: RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia, S. Paulo: Boitempo, 2014: 

“Democracia, república, representação”, p. 67-90 + “As razões de um ódio”, p. 91-122;  

SETEMBRO 

7. Feriado. 

14. Seminário 4: DULCI, Otávio Soares (org.). Leituras críticas sobre Wanderley 

Guilherme dos Santos. Col. Intelectuais do Brasil, B. Horizonte: Ed. UFMG e S. Paulo: Ed. 

Fundação Perseu Abramo, 2013: Cícero Araújo, “Wanderley Guilherme dos Santos: 

ontologia e política”, p. 121-158.  

21. Seminário 5: SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Décadas de espanto e uma 

apologia democrática. Rio: Rocco, 1998: “Apresentação” + “Da oligarquia às suas 

máscaras institucionais”, p. 115-192;  

28. Seminário 6: MIGUEL, Luís Felipe. Democracia e representação: territórios em 

disputa. S. Paulo: Ed. UNESP e Brasília: CNPq, 2014: “Agradecimentos”, p. 7-10 + 

“Introdução: Representação: o nome e a coisa”, p. 11-26 + “A democracia elitista”, p. 27-

61;  

OUTUBRO 

5. Seminário 7: Cont.: MIGUEL, Luís Felipe. Democracia e representação: territórios em 

disputa. S. Paulo: Ed. UNESP e Brasília: CNPq, 2014: “Os limites da deliberação”, p. 63-

96 + “Representação e justiça”, p. 269-298, “Conclusão: desigualdades sociais e 

representação política”, p. 299-310;  

12. Feriado. 

Continuação: Módulo 2, sob a orientação do Prof. Amurabi  

Referências  

Módulo I (Política), sob coordenação do Prof. Ricardo G. Müller  
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I. Bibliografia básica  

ARAÚJO, Cícero. “Wanderley Guilherme dos Santos: ontologia e política”, p. 121-158, in 

DULCI, Otávio Soares (org.). Leituras críticas sobre Wanderley Guilherme dos Santos. 

Col. Intelectuais do Brasil, B. Horizonte: Ed. UFMG e S. Paulo: Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 2013. 
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SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Décadas de espanto e uma apologia democrática. 

Rio: Rocco, 1998.  

WOOD, Ellen M.: Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico, 

S. Paulo: Boitempo, 2003.  

II. Bibliografia complementar  

ABCP. Textos dos artigos apresentados nos Encontros  da ABCP, cf. www.cienciapolitica.org.br  

AGAMBEN, Giorgio, BADIOU, Allain et al.. Démocratie, dans quel état? Paris: La Fabrique ed., 

2010. 

AVRITZER, Leonardo, BIGNOTTO, Newton et al.. Dimensões políticas da justiça. Rio: 

Civilização, 2013. 

AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Rio: Civilização, 2016.  

CARLI, Ranieri. A política em György Lukács. S. Paulo: Cortez ed., 2013.  

FAUSTO, Ruy. Outro dia: intervenções, entrevistas, outros tempos. S. Paulo: Perspectiva, 2009.  

FONTES, Virginia. Reflexões im-pertinentes: história e capitalismo contemporâneo. Rio: Bom 

Texto, 2005. 

GALLI, Carlo. La mirada de Jano: ensayos sobre Carl Schmitt. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica (FCE), 2011.  

LESSA, Renato. Presidencialismo de animação: e outros ensaios sobre a política brasileira (1993-

2006). Rio: Vieira & Lent, 2006.  
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LESSA, Renato. Veneno Pirrônico: ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1997.  

LESSA, Renato. Agonia, aposta e ceticismo: ensaios de filosofia política. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 2003.  

PONTEL, Evandro. Estado de exceção: estudo em Giorgio Agamben. Passo Fundo: Instituo 

Superior de Filosofia Berthier (IFIBE), 2014.  

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. À Margem do abismo: conflitos na política brasileira. Rio: 

Revan, 2015.  

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Governabilidade e democracia natural. Rio: FGV Ed., 2007.  

SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela elite. S. 

Paulo: LeYa, 2015.  

VANDENBERGHE, Frédéric. Teoria social realista: um diálogo franco-britânico. B. Horizonte: 

Ed. UFMG, S. Paulo: Humanitas e Rio: IUPERJ/UCAM, 2010.  

WOOD, Ellen M.. Citizens to lords: a social history of Western political thought from Antiquity to 

the Middle Ages. London: Verso, 2008.  

ZIZEK, Slavoj. O sujeito incômodo: o centro ausente da ontologia política. S. Paulo: Boitempo, 

2016 (edição original: London:Verso, 1999).  


