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Apresentação: Este curso procura trabalhar alguns temas importantes da sociologia política 

contemporânea a partir do estudo de um autor em particular, Jurgen Habermas, filósofo e sociólogo 

alemão, ainda vivo, que ocupa uma posição de destaque nos debates contemporâneos, com uma 

vasta produção bibliográfica. Nossa aposta é que o estudo mais aprofundado de um autor permite 

compreender como alguns conceitos (no caso, poder, conflito, esfera pública, Estado, sociedade 

civil…) vão sendo enriquecidos ao longo do tempo, conformando uma reflexão original e 

persuasiva sobre questões que marcam a sociologia política. Vamos procurar identificar também 

como o autor lidou com problemas políticos distintos, tais como a crise do Estado de bem estar 

social, processos de redemocratização política até aspectos da crise global atual. É um caminho que 

valoriza a relação entre texto e contexto na formulação teórica, sem reduzir um ao outro. O interesse 

central está em perceber como as sociedades modernas podem lidar com a produção de poder 

legítimo, caminho que nos permite pensar o tema da democracia em chave sociológica e explorar 

suas relações com os temas correlatos dos sistemas econômicos e das formas de solidariedade e 

integração social. No início do curso, vamos explorar alguns dos primeiros escritos de Habermas, 

buscando delinear o caminho que levou a sua formulação mais madura na “Teoria do agir 

comunicativo” e daí a seus escritos mais recentes. Ao final, vamos explorar algumas possibilidades 

de comparação de sua formulação com alguns de seus críticos e testar suas capacidades 

interpretativas! 

 

Avaliação: será composta por 3 notas: a) participação em sala (20%); b) ensaio preliminar (40%); c) 

trabalho final (40%). Em cada aula haverá um aluno (ou aluna) responsável pela condução do 

debate, formulando perguntas iniciais, o que contará para a primeira nota. O ensaio preliminar 

busca oferecer uma ideia e trabalhar alguns dos conceitos que serão desenvolvidos no trabalho final. 

Deverá ter cerca de duas ou três páginas (fonte 12, espaço 1,5) e será entregue no mês de outubro. O 

trabalho será entregue na última aula e consistirá na discussão de um tema ou de uma pequena 

seleção de textos abordados no curso. Este trabalho pode ter entre 5 e 10 páginas. 

 

Política de honestidade acadêmica: toda produção entregue pelos alunos deve ser original, ou seja, 

escrita pelo próprio aluno. Todo material escrito por terceiros e utilizado nos trabalhos deve ser 

obrigatoriamente referenciado, de preferência de acordo com as regras da ABNT de citação 

bibliográfica. Qualquer dúvida sobre como fazê-lo pode ser sanada com o professor. O desrespeito a 

essa norma pode acarretar em cancelamento da avaliação e reprovação no curso. 

 

Roteiro de leituras: 

 

1) 07/08 – Apresentação do curso 

 

2) 14/08 – Visão geral da obra de Habermas 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Dialética da racionalização. A nova obscuridade. São Paulo: Editora 

Unesp, 2015. p. 241–295.  



 

3) 21/08 – Esfera pública e poder político 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. Ler: Cap I (Introdução) e VII 

 

4) 28/08 – Modernização, racionalidade e poder 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Técnica e ciência como 

“ideologia”. São Paulo: Ed. UNESP, 2014. p. 75–132.  

 

5) 04/09 – As crises de legitimação 

Leitura: HABERMAS, Jurgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1999. 

 

6) 11/09 – Poder, política e comunicação 

Leitura: HABERMAS, J. “O conceito comunicativo de poder em Hanna Arendt”. 

 

7) 25/09 – A “grande teoria” da ação comunicativa (I): ação comunicativa 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução Paulo Astor Soethe. São 

Paulo: Martins Fontes, 2012. Cap. III (páginas a selecionar) 

 

8) 02/10 – A “grande teoria” da ação comunicativa (II): sistemas e mundo da vida 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução Paulo Astor Soethe. São 

Paulo: Martins Fontes, 2012. Cap. VI (páginas a selecionar) 

 

9) 09/10 – A “grande teoria” (III): o diagnóstico de colonização do mundo da vida 

Leitura:  a selecionar 

 

10) 16/10 – Os problemas contemporâneos de legitimação 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2003. v. 2. Cap. VII 

 

11) 30/10 - – Os estados nacionais e a crise (I) 

Leitura: HABERMAS, J. “A inclusão do outro”. Cap. 4  

 

12) 06/11 - Os estados nacionais e a crise (II) 

Leitura: HABERMAS, Jürgen. Na esteira da tecnocracia. São Paulo: Ed. UNESP, 2014. (Caps. a 

selecionar) 

 

13) 13//11 – A crítica vinda da teoria “agonista” da democracia e o populismo 

Leitura: ERREJON, Iñigo; MOUFFE, Chantal. Construir pueblo: hegemonia y radicalizacion de la 

democracia. Barcelona: Icaria, 2015. (páginas a selecionar) 

 

14) 27/11 – A crítica dos novos frankfurtianos: 

Leitura: STREECK, W. “Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático”. Lisboa: 

Actual, 2013. (Caps. a selecionar) 

 

15) 04/12 – Entrega dos trabalhos e encerramento do curso 

 

*** Ao longo do curso indicaremos a bibliografia complementar. 

 

 

 



  


