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Área de Conhecimento: Ciências Humanas

Nome da disciplina a ser ofertada: Política, economia e democracia: a nova razão do
mundo

Nome(s) do/a(s) docente/s que ministrará(ão) a disciplina2: Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira

Carga horária: 32 horas

Semestre que será ofertada:            1º Semestre (   )                2º Semestre: ( X  )

Número de turmas que serão ofertadas: 01

Dia da semana da disciplina: ( X ) Segunda-feira    (   ) Terça-feira    (   ) Quarta-feira

Horário(s): ( X ) 1º Horário (das 14h às 15h30)     (   ) 2º  Horário (das 15h45 às 17h15)

Projeto Interdisciplinar     sim (   )    não (   ) - Departamentos envolvidos:

Séries para as quais a disciplina será ofertada: todas do Ensino Médio

Ementa: A política como projeto de vida coletiva. A filosofia política na modernidade. O

liberalismo como construção de uma nova racionalidade. Marxismo e crítica ao capitalismo.

Sociedade civil, Estado e democracia. O neoliberalismo e cultura do empreendedorismo no

século XXI. A experiência democrática como resistência à cultura da performance.

Objetivos: Compreender os processos históricos, culturais, políticos e econômicos que

constituem a formação do indivíduo e das sociedades na modernidade e na

contemporaneidade. Interrogar sobre os modelos sociais e políticos que constituem a nova

racionalidade econômica. Problematizar sobre o lugar que a sociedade de consumo ocupa na

2 É necessário especificar, quando forem ofertadas duas ou mais turmas, se haverá um/a professor/a
diferente para cada turma ou se um/a único/a professor/a será responsável pela disciplina. É também
preciso detalhar o semestre que cada turma será ofertada, bem como os dias e horários de cada uma delas,
pois estes são dados importantes quando da elaboração do horário.

1 Caso ainda estejamos trabalhando com ERE, valerão as regras desse modelo de ensino, todavia, para
atender uma questão organizacional, a coordenação precisa ter a definição de dia/s e horário/s que possam
contemplar o eventual retorno às atividades presenciais.



vida política e cultural. Elucidar o impacto de um mundo em que as relações sociais e políticas

são mediadas pelo valor de uso.

Conteúdo programático:
I – Indivíduo e modernidade: o nascimento das liberdades modernas

II – O contrato social: Hobbes, Locke e Rousseau – o indivíduo, a sociedade e o Estado

III – O Liberalismo Clássico
III – Liberalismo e democracia
IV – O Estado Social: o estado de bem-estar social

V – O neoliberalismo: da crise do liberalismo ao sujeito neoliberal

VI – Vida a crédito: o ethos da sociedade de consumidores – o cidadão x o consumidor

Metodologia: As aulas são sobretudo expositivas, com profunda valorização da participação

dos alunos na constituição do objeto e problema a ser discutido. Será valorizada a leitura de

textos propriamente filosóficos, oriundos da tradição, assim como textos de outra natureza,

como literatura, jornais, revistas, imagens, que ajudem nas discussões e investigações

realizadas durante as aulas.

Avaliação: A avaliação é compreendida como um processo que visa ter uma visão global

sobre o processo de aprendizagem dos alunos, valorizando o que dá certo e buscando outros

caminhos para aquilo que não atingiu o rendimento esperado. Nesse sentido, vendo a

avaliação como um processo diagnóstico, na Filosofia temos como principal foco o

desenvolvimento da escrita e da argumentação, portanto valorizamos a produção de textos,

relatórios, apresentação de seminários, sem perdermos de vista os diferentes aspectos que

compõem a vida cultural do jovem hoje e podem, também, participar do processo avaliativo
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