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Ementa 

 

O curso visa apurar em que medida a teoria de Marx permite vislumbrar algum 

entendimento sobre o atual período de crise, ou mesmo de “ódio à democracia” 

(conforme define Jacques Rancière) que se alastra globalmente. Nosso propósito é 

investigar se essa convulsão política não pode ser articulada à perspectiva de uma crise 

mais ampla, que é a da própria formação social neoliberal, dos modos de vida e valores 

que ela incita, e que se manifesta na derrocada global de valores democráticos e 

recrudescimento de expressões político-culturais que podem ser classificadas como 

fascistas. 

 

Objetivos 

 

Esboçar em que medida a teoria de Marx, desde seu núcleo conceitual 

encontrado na ideia de estranhamento (Entfremdung) pode auxiliar a compreender a 

crise da democracia contemporânea, articulando-a à noção de uma crise da sociedade 

neoliberal como um todo.  

 

Justificativa 

 

Nos últimos anos, cresce a percepção entre teóricos e analistas políticos do 

esgotamento ou crise do modelo de democracia representativa consagrado pela tradição 

liberal. Ao mesmo tempo, tal percepção é acompanhada da constatação de que tal crise 

se coaduna, não com uma renovação de ideais emancipatórios igualitaristas, 

revolucionários, mas com o crescimento do pensamento e das expressões políticas 

hierarquizantes e conservadoras, usualmente caracterizadas como de extrema-direita ou 

neofascistas. Quais poderiam ser as causas e eventuais correlações destes dois 

fenômenos? 

Apostamos que uma tentativa de esboçar respostas para estas questões pode ser 

encontrada a partir de uma análise sobre o fenômeno social que Marx descreveu como 



alienação (Entfremdung).Nesse sentido, trata-se inicialmente de reconstruir, a partir de 

Marx, um quadro conceitual cujo eixo se encontra no conceito de estranhamento ou 

alienação, em consonância com a tese de que a reprodução capitalista é uma reprodução 

ampliada, isto é, de que a lógica do capital subsume a totalidade dos fenômenos sociais 

em favor do princípio de sua expansão ad infinitum. 

Disso, se seguiriam alguns desdobramentos, quais sejam: a) apontar para a 

impossibilidade prática de construção de sentido existencial diante do fenômeno da 

alienação, o que nada mais é do que afirmar a contradição imanente à sociedade 

moderna entre o chamado à constituição de uma subjetividade autônoma e os meios 

sociais oferecidos para tal empresa, dada conversão de toda riqueza social em 

mercadoria; b) nesse contexto, através daquilo que Marx reveste sob a ideia de 

“estranhamento do ser genérico”, esclarecer como a sociabilidade mercantil encobre a 

dimensão comunitária do existir humano, criando uma sociedade de indivíduos 

competidores, que se enxergam predominantemente em antagonismo com os demais; c) 

compreender como, em paralelo a esse domínio subjetivo, a reprodução ampliada visa 

tornar a política (e o Estado), de prática mediadora da liberdade social, em uma ação 

exclusivamente voltada à manutenção da ordem e de preservação das condições de 

possibilidade de expansão do capital. 

Se esse encadeamento é válido, pode-se afirmar que ele ajuda a explicar aquilo 

que a literatura consagrada ao tema denominou de neoliberalismo, na medida em que 

este – eis outra aposta do curso – pode ser lido, em suas linhas de força elementares, 

como uma radicalização do horizonte acima assinalado (por exemplo, quando autores 

como Dardot & Laval caracterizam o neoliberalismo pela universalização social da 

racionalidade mercantil/empresarial, isto é, da mercantilização universal que se alastra 

inclusive para os processos de subjetivação individual). 

Contudo, para que essa operação se completasse, seria ainda preciso acrescentar 

dois elementos, ausentes da letra explícita de Marx, mas que se harmonizam 

diretamente com suas intuições primitivas: 1) que aquela perda do horizonte de sentido 

existencial, agravada pelo deflacionamento quase absoluto da política, em sentido forte, 

no período neoliberal (via noções como “fim das utopias”, “fim da História” etc.), cria 

um cenário no qual o antagonismo assume abertamente a forma de violência contra o 

outro – violência que surge como resposta para a ausência de sentido das formas de vida 

preparadas pelo capital (o que se poderia chamar de “existências-para-o-mercado”); 2) 

Que essa violência se legitima pelo recurso a um fundamentalismo religioso que, 



instrumentalizando politicamente a religião, permite cindir moralmente a sociedade e 

responsabilizar o Outro pela decomposição social, assimilando-o ao Mal a ser extirpado. 

Em suma, a hipótese a ser trabalhada ao longo do curso é a de que a teoria 

marxiana poderia auxiliar a entender a atual crise da política contextualizando-a em 

termos de expressão da crise social promovida pela consolidação do neoliberalismo – 

ou, o que vem a ser o mesmo: como Marx pode ajudar a compreender em que medida a 

consagração do neoliberalismo não é diferente daquilo que se pode denominar de 

fascismo.  

 

Avaliação 

 

Os alunos serão avaliados prioritariamente mediante a elaboração de uma 

monografia ao final do semestre, que verse sobre um ou mais temas tratados ao longo 

do curso. Serão avaliadas: a pertinência da proposta de trabalho, a profundidade 

bibliográfica, a correção conceitual e a redação do texto final. De modo secundário, a 

participação em sala e a frequência também serão elementos observados na composição 

global da nota. 
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