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Este curso oferecerá uma introdução a temas importantes da sociologia política com ênfase
na perspectiva que se convencionou chamar de “teoria crítica”, mais especialmente na contribuição
de Jurgen Habermas, que ocupa um lugar de destaque no curso e a partir da qual procuraremos
desdobrar diálogos e conexões com outros autores e alguns temas contemporâneos, tais como o dos
movimentos sociais, da esfera pública, do populismo e das relações entre crise, democracia e
capitalismo. Para tanto, o curso aborda em sua primeira parte alguns “antecedentes” da sociologia
política habermasiana, procurando identificar conceitos, diálogos e inspirações em Marx, Weber e
no rico e variado conjunto de textos de autores que fizeram parte da primeira equipe do “Instituto”.
Em seguida, tentaremos delinear um percurso, entre os tantos possíveis, de interpretação da
trajetória de Habermas no que diz respeito à temática do curso, conectando suas primeiras
formulações sobre a esfera pública e a crise no estado de bem estar social, com sua reformulação do
conceito de poder e os “diagnósticos de época” sobre o direito e a democracia. Isto para na terceira
parte pensar diálogos pertinentes (ou impertinentes!) com contribuições alternativas no campo da
teoria social contemporânea. No conjunto, esperamos constituir um painel rico de perguntas e
possibilidades de estratégias de pesquisa para lidar com dilemas contemporâneos das relações entre
sociedade e política.
Avaliação: Será composta de dois trabalhos mais a presença em sala de aula. Os alunos deverão
elaborar um ensaio intermediário (até 5 páginas) a ser entregue até a metade do curso e um trabalho
final (cerca de 10 páginas) a ser entregue no final do curso, com tema a ser definido em diálogo
com o professor.
Política de honestidade acadêmica: todo texto entregue para avaliação deverá ser original, isto é,
escrito pelos próprios alunos. O uso de informações ou de trechos de textos escritos por terceiros
deverá ser obrigatoriamente citado, com indicação explícita da referência, segundo as normas de

citação bibliográfica da ABNT. A cópia ou transcrição de frases, períodos ou parágrafos de textos de
terceiros sem a devida citação será considerada plágio e poderá acarretar na reprovação no curso.

Programa do curso
1- Apresentação
2 – Marx e a sociologia política:
MARX, K. “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” (várias edições)
3- Weber e a sociologia política:
WEBER, M. “A política como vocação” (várias edições)
WEBER, M. “Poder” in: “Ensaios de sociologia”
4- A primeira geração da teoria crítica e a sociologia política
JAY, Martin. The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute
of Social Research 1923 - 1950. London: Heinemann, 1973. (Ler: Caps. 4, 5 e 8)
Parte II
5- Habermas e a esfera pública
HABERMAS, J. “Mudança estrutural na esfera pública” (Caps. a selecionar)
HABERMAS, Jürgen. Further reflections on the public sphere. In: CALHOUN, C. (Org.).
Habermas and the public sphere. [S.l.]: MIT Press, 1992.
6- A discussão sobre técnica, poder e comunicação
Habermas, J. “Técnica e ciência com ideologia”
Habermas, J. “Hannah Aredt's comunications concept of power”
7- Crise de legitimação e Estado de bem-estar social
HABERMAS, J. “Legitimation crisis”. Cambridge: Polity Press, 1988. (Ler Partes II e III).
Leitura complementar: HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. São
Paulo: Editora Unesp, 2016. (Ler Parte IV).
8- A teoria da ação comunicativa e o diagnóstico de época
HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. v.2 . São Paulo: Martins Fontes, 2012.
(Ler: Cap. 8: “Consideração final: de Parsons a Marx pela mediação de Weber”)
9- Os escritos sobre direito e democracia
Habermas, J. “Direito e democracia: entre facticidade e validade” (Cap. a selecionar).

Parte III – Dialógos (im)pertinentes
10- A perspectiva bourdiesiana sobre a sociologia política:
BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: Cursos no Collége de France (1989 - 92). São Paulo:
Companhia das Letras, 2014. (Caps. a selecionar)
11- A “terceira geração” da teoria crítica e o tema do reconhecimento
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 2. ed.
São Paulo: Editora 34, 2009. (Caps a selecionar)
12- Foucault e os estudos sobre governamentalidades
Foucault, M. “Segurança, território e população” (Aula de 1/2/1978).
ROSE, Nikolas. Powers of freedom: Reframing political thought. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999. (Caps. a selecionar)
13- Política, esfera pública e movimentos sociais na “cultural sociology”
ALEXANDER, Jeffrey C. The civil sphere. Oxford: Oxford University Press, 2006. (Caps. a
selecionar)
14- A nova teoria do populismo
Laclau, E. “La razón populista”
Arato, A. “Political theology and populism”
15- Os novíssimos frankfurtianos e os novos diagnósticos de época
STREECK, W. Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism. London: Verso,
2014.
HABERMAS, J. “Democracia ou capitalismo? Da miséria de uma sociedade mundial
fragmentada pelos Estados nacionais e integrada pelo capitalismo” in: ____. “Na esteira da
tecnocracia”. São Paulo: Unesp, 2014.

