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Objetivo: introduzir o que muitos consideram como as duas grandes
matrizes do pensamento político moderno: o pensamento de Marx e 
a crítica marxista; e a tradição que conduz do liberalismo clássico 
dos séculos XVIII e XIX ao neoliberalismo dos séculos XX e XXI, 
revisitada aqui a partir dos trabalhos de Michel Foucault, Pierre 
Dardot e Christian Laval.   

Primeira Parte: Marx e a Critica Marxista. 

- A centralidade do trabalho como categoria ontológica, histórica, 
econômica, política e sociológica. Das relações entre trabalho e 
capital. O trabalho alienado. Subsunção formal e subsunção real do 
trabalho no capital. Das relações entre trabalho concreto e abstrato, 
trabalho simples e trabalho complexo, trabalho vivo e trabalho 
morto, trabalho produtivo e trabalho improdutivo, trabalho 
intelectual e trabalho operário, trabalho material e trabalho imaterial
no processo de desenvolvimento histórico da sociedade capitalista. 



- O processo de trabalho, o processo de produção da mais-valia e a 
lei do valor-trabalho. Das relações entre a mais-valia absoluta, a 
mais-valia relativa, o desenvolvimento científico e tecnológico, a 
maquinaria, a técnica, a ciência, a divisão social do trabalho, as 
classes sociais, a luta de classes e o processo de produção do capital. 

- Das relações entre o processo de trabalho, o desenvolvimento 
científico e tecnológico, as relações sociais, a ideologia, a produção e 
reprodução social de subjetividades, a história da luta de classes, as 
formas do Estado, do regime político e do governo e o processo de 
produção, reprodução e acumulação de capital, dos tempos de Marx
ao mundo do capital globalizado. 

1. O Processo de Trabalho e o Processo de Produzir Mais-Valia 
(capítulo V do Capital de Karl Marx).  

2. Subsunção formal do trabalho no capital. Subsunção real do 
trabalho no capital. In Capítulo VI Inédito do Capital de Marx.

3. O conceito de mais-valia relativa (capítulo X do Capital de Marx). 

4. O despotismo de fábrica e suas consequências. In Crítica da 
Divisão Social do Trabalho, de André Gorz.

5. Técnica, técnicos e luta de classes. In A Crítica da Divisão do 
Trabalho, de André Gorz.  

6. Trabalho Imaterial e Subjetividade. In Trabalho Imaterial – formas
do valor e produção de subjetividade, de Antonio Negri e Maurizio 
Lazzarato. .



Segunda Parte: do Liberalismo ao Neoliberalismo.

As bases filosóficas, econômicas, históricas, políticas e sociológicas 
do liberalismo e do neoliberalismo. O liberalismo e o conceito de 
homo economicus. O liberalismo e o conceito de sociedade civil. As 
teorias liberais do governo e da governabilidade. O trabalho sob a 
ótica do neoliberalismo. As teorias neoliberais do capital humano. O 
modelo da empresa. O homem empresarial. O governo empresarial. 
A fábrica do sujeito neoliberal. 

7. O Nascimento da Biopolitica, de Michel Foucault: aula do dia 28 
de março de 1979 (sobre a concepção liberal do homo economicus).

8. O Nascimento da Biopolítica, de Michel Foucault: aula do dia 04 
de abril de 1979 (sobre a concepção liberal da sociedade civil).

9. O homem empresarial. Capítulo 4 de A Nova Razão  do Mundo – 
ensaio sobre a sociedade neoliberal, de Pierre Dardot e Christian 
Laval.  

10. O governo empresarial. Capítulo 8 de A Nova Razão do Mundo 
– ensaio sobre a sociedade neoliberal, de Dardot e Laval. 

11. A fábrica do sujeito neoliberal. Capítulo 9 de A nova razão do 
mundo – ensaio sobre a sociedade neoliberal, de dardot e Laval. 

Avaliação

Duas provas escritas ao final de cada uma das duas partes em que 
está dividido o curso.
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