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EMENTA  

Estudo monográfico das representações da sociedade contemporânea.

PROGRAMA 

Pensar a história contemporânea, sobretudo as correlações político-econômicas e seus modos de
estruturação, impele o historiador a se confrontar, sobretudo após o fim da polarização político-ideológica
que perpassou o século XX (a dinâmica “capitalismo” X “comunismo/socialismo”), com questões relativas
às novas configurações do seio do capitalismo contemporâneo. Como já é notório, o fenômeno ganhou
que ganhou a alcunha de  neoliberalismo  está no cerne de uma problemática que vai das formações
subjetivas  contemporâneas (Foucault,  Butler,  Crary etc.)  às análises macroscópicas  do funcionamento
sistêmico (Wendy Brown, Wolfgang Streeck, Naomi Klein). Para tanto, o estudo deste semestre propõe,
como ponto de partida, as seguintes questões: como se deu e se dá, em linhas gerais, a implementação
de políticas e a forja de subjetividades neoliberais? É possível falar de uma correlação entre violência
autocrática e neoliberalismo? Como pensar os modos de construção de uma narrativa da "nova liberdade”
dos mercados (e, supostamente, dos indivíduos) com o arrocho das condições de vida? Em que medida
ainda  hoje,  na  segunda  década  do  século  XXI,  essas  ligações  entre  violências  autocráticas  e
neoliberalismo são sensíveis? Quais as medidas dessa correlação diante da  aceleração informacional
proporcionada pelo avanço das novas tecnologias? Em que medida seria possível pensar uma política
para além desses mecanismos? 

Para lidar com essas questões, o curso deverá abordar pontos fundamentais da constituição do
pensamento neoliberal  (Friedrich  Hayek)  e,  também,  analisar  autores  (Tiqqun,  Comitê  Invisível,  Alain
Badiou, Achille Mbembe) fundamentalmente antagônicos às proposições neoliberais. Além disso, partindo
dos diagnósticos propostos por Naomi Klein, em A doutrina do choque,  a respeito das novas formas de
arranjos do assim chamado  neoliberalismo, também serão feitas leituras teóricas (Judith Butler, Wendy
Brown, Michel Foucault) a respeito dos modos de subjetivação sob a égide da sistemática neoliberal.

Observação: a presente programação, as formas de avaliação e distribuição de pontos por atividade, a bibliografia e 
demais itens aqui colocados estão sujeitos a alterações, substituições, inclusões e retiradas a critério do professor, 
sempre com o intuito de obter a melhor apreensão e desenvolvimento dos conteúdos.

OBJETIVOS GERAIS

Estudar certos aspectos do pensamento dito neoliberal;
Apresentar a problemática das relações entre neoliberalismo e dinâmicas autocráticas do poder;
Examinar como os mecanismos informacionais são fundamentais para a implementação das políticas 



neoliberais dos últimos 50 anos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contextualizar e analisar o contexto de surgimento da doutrina neoliberal; 
Compreender, por meio de análises, os modos de conformação das subjetividades no contexto do 
neoliberalismo. 
Proporcionar ao aluno, por meio da leitura de diversos autores contemporâneos que discutem problemas 
atinentes às questões sobre imagem e narratividade, as condições necessárias para a iniciação ao 
trabalho acadêmico em suas diversas modalidades: 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivo-dialogadas, atividades diversificadas, seminários, leituras e discussão de textos em sala 
de aula, redação de textos, uso de documentos escritos e de acervo em imagens (filmes, reproduções de 
obras de arte etc.) e bibliografia.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita em duas etapas:
1) Seminários temáticos ao longo do semestre (50% da nota)
2) Trabalho final entregue na última semana da disciplina (50% da nota).

Observações: 
a) todos  os trabalhos  da disciplina serão AUTORAIS.  Não serão aceitas  cópias totais  ou parciais  de
trabalhos alheios sem a devida citação e referência. Ausência de citação e referência configura plágio
acadêmico  (ver  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf).  Em  caso  de
constatação  de  plágio,  ainda  que  parcial  ou  de  pequenos  trechos,  paráfrases  etc.  sem  a  devida
referência, o autor será penalizado com a reprovação na atividade, sendo-lhe atribuído o valor ZERO. A
reincidência acarretará reprovação na disciplina e poderá desencadear as demais medidas cabíveis de
acordo com a legislação vigente no país e com os Regimentos Internos desse Curso de Graduação e
dessa Universidade. 
b) Todos os alunos deverão enviar mensagem para  viniciushonesko@gmail.com tendo por título: Nome
Completo, Tópicos de História Contemporânea 2020. Somente por esse endereço se dará a comunicação
acerca de tarefas, leituras, atividades, avisos, etc.

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo. A ascensão da política antidemocrática no ocidente. São
Paulo: Politeia, 2019. Trad.: Mario A. Marino; Eduardo Altheman Santos.
HAYEK, Friedrich. O caminho para a servidão.  Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. Trad.: Anna Maria
Capovilla, José Italo Stelle, Liane de Moraes Ribeiro. 
KLEIN,  Naomi.  A doutrina  do choque.  A ascenção do capitalismo de desastre.  Rio de Janeiro:  Nova
Fronteira, 2008. Trad.: Vânia Cury. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON,  Perry.  Espectro.  São  Paulo:  Boitempo,  2012.  Trad.:  Fabrizio  C.  Rigout,  Paulo  Cesar
Castanheira. 
BADIOU, Alain. A hipótese comunista. São Paulo: Boitempo, 2012. Trad.: Mariana Echalar. 
___. Em busca do real perdido. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. Trad.: Fernando Scheibe.
BARBOSA, Jonnefer. Novos Espartaquismos. São Paulo: N-1, 2018.
BUTLER, Judith.  A vida psíquica do poder. Teorias da sujeição.  Belo Horizonte: Autêntica, 2017. Trad.:
Rogério Bettoni.
___. Levante. In.: DIDI-HUBERMAN, Georges. Levantes. São Pulo: Ed. Sesc, 2017. Trad.: Jorge Bastos;
Edgard de Assis Carvalho; Mariza P. Bosco; Eric R. Heneault.



BUCK-MORSS, Susan. Mundo de sonho e catástrofe. O desaparecimento da utopia de massas na União
Soviética e nos Estados Unidos.  Florianópolis: UFSC, 2018. Trad.:  Ana L. Andrade; Rodrigo Lopes de
Barros; Ana C. Cernicchiaro.
CHAMAYOU, Grégoire. Teoria do Drone. São Paulo: Cosac Naify, 2015. Trad.: Célia Euvaldo.
COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. São Paulo: N-1, 2016. Trad.: Ed. Antipáticas.
___. Motim e destituição. Agora. São Paulo: N-1, 2017. Trad.: Vinícius N. Honesko.
CRARY, Jonathan.  24/7.  Capitalismo tardio  e os fins  do  sono.  São Paulo:  Cosac Naify,  2014.  Trad.:
Joaquim Toledo Jr.
FOUCAULT, Michel. Do governo dos vivos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. Trad.: Eduardo Brandão.
___. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Trad.: Eduardo Brandão. 
GARCÉS, Marina.  Novo esclarecimento radical.  Belo Horizonte; Veneza: Ayiné, 2019. Trad.: Vinícius N.
Honesko. 
HAYEK, Friedrich. Direito, Legislação, Liberdade. Uma nova formulação dos princípios liberais de justiça
e economia política. Vol. I. São Paulo: Visão, 1985. Trad.: Henry Maksoud. 
JESI, Furio. Spartakus. Simbologia da revolta. São Paulo: N-1, 2018. Trad.: Vinícius Honesko.
MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1, 2018. Trad.: Sebastião Nascimento.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1, 2018. Trad.: Renata Santini.
STRAUSS, Leo.  Perseguição e a arte de escrever. E outros ensaios de filosofia política.  São Paulo: É
Realizações, 2015. Trad.: Hugo Langone.
VILLALOBOS-RUMINOTT,  Sergio.  Heterografías  de  la  violencia.  Historia,  Nihilismo,  Destrucción.
Adrogué: La Cebra, 2016.  

Observação  final: a  presente  programação,  as  formas  de  avaliação  e  distribuição  de  pontos  por
atividade, a bibliografia e demais itens aqui colocados estão sujeitos a alterações, substituições, inclusões
e retiradas a critério do professor, sempre com o intuito de obter a melhor apreensão e desenvolvimento
dos conteúdos.

Professor da Disciplina:  Vinícius Nicastro Honesko

Assinatura: 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


