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DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA

A disciplina se inicia com a localização histórica do capitalismo – tanto na história das ideias (a história
do pensamento econômico pautada por Albert O. Hirschman), quanto na história da Modernidade. O
capitalismo surge e se molda a partir do cruzamento dessas histórias. A partir disso, a disciplina
apresentará a lógica de funcionamento do capitalismo a partir da obra de Marx, “O Capital”, em seus
fundamentos. Na medida em que esta obra dialoga criticamente com a Economia Política Clássica,
veremos, igualmente, quais os pontos de aproximação e distanciamento da obra marxista com autores
desse campo, assim como, com a dialética hegeliana e os socialistas utópicos. Os objetivos fundamentais
da disciplina são: mostrar as bases epistemológicas, teóricas e metodológicas na produção d’o Capital;
bem como, apresentar ao aluno de Estudos Organizacionais de que modo o capitalismo informa e forma
um modo específico de produção e, consequentemente, de organização. Assim, a disciplina também
indicará de que maneira essa discussão foi absorvida pelo campo dos Estudos Organizacionais. Nesse
primeiro módulo, nossa meta é centrar em fundamentos históricos e teóricos. Os desdobramentos
contemporâneos da teoria social e das transformações do capitalismo deverão ser objeto de uma disciplina
posterior.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Os objetivos de aprendizagem da disciplina estão apresentados na tabela abaixo, demonstrando como os mesmos
contribuem para os objetivos do CMCDAE.
Objetivos do CMCDAE
Métodos
pesquisa

qualitativos

Grau de
contribuição

Objetivos da disciplina
de

○○○

Métodos quantitativos de
pesquisa

○○○

Ao final do curso o aluno será capaz de entender o papel do capitalismo na formação
Conhecimento do tema de de um tipo de organização especifica e em seus processos de organizar, em especial
pesquisa / teoria
no que diz respeito à organização do trabalho e seu papel no processo de produção
de valor.

●●●

Procedimentos de pesquisa

○○○

Relevância e inovação em O aluno será capaz de identificar os assuntos mais relevantes para a temática e focos
pesquisa
de pesquisa que possuem maior potencial no futuro.

●●●

O aluno será capaz de desenvolver um artigo ou ensaio teórico utilizando o
referencial teórico abordado no curso.

●●○

Elaboração de artigos

Outros objetivos da disciplina: --- articular uma leitura macro do capitalismo a impactos meso e micro no contexto das organizações,
notadamente no que diz respeito à forma como os Estudos Organizacionais se constituíram, em parte, a partir da análise dos
processos e relações de trabalho.

A descrição completa dos objetivos de aprendizagem do CMCDAE e outras informações podem ser encontradas
em https://rebrand.ly/cmae-eaesp (mestrado) e https://rebrand.ly/cdae-eaesp (doutorado).
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CONHECIMENTO PRÉVIO, SE HOUVER
CONTEÚDO/METODOLOGIA

- O que é o capitalismo? o capitalismo na história das paixões e no nascimento da modernidade;
- Fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos na obra “O Capital” (a ontologia realista; a
crítica à Economia política e aos socialistas utópicos; o pensamento dialético);
- Os fundamentos teóricos do Capital (Livro I): o fetichismo da mercadoria, a lógica de produção de
valor;
- O debate no campo dos estudos organizacionais
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Trabalho 60%
Participação Sala de Aula 40%
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