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PROFESSOR......... Isleide Arruda Fontenelle 
LÍNGUA.............. Português 
                                                                                                                                       

DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA  

Este curso propõe a leitura de alguns autores contemporâneos que discorrem sobre as transformações do 

capitalismo em suas dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais e em interlocução com tópicos 

como afetos, tecnologias, ideologias e humanismos. 

O objetivo é relacionar e entender como tais transformações têm impactos nas organizações e nos 

processos de organizar/organizing.  
 

 

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 Objetivos da disciplina 
Grau de 

contribuição 

Métodos qualitativos de 
pesquisa 

 ○ ○ ○ 

Métodos quantitativos de 
pesquisa 

 ○ ○ ○ 

Conhecimento do tema de 
pesquisa / teoria 

Ao final do curso o aluno será capaz de entender o papel do capitalismo 
contemporâneo nas organizações e em seus processos de organizar, analisando os 
impactos das transformações do capitalismo no debate que vem se dando no campo 
de organizações. 

● ● ● 

Procedimentos de pesquisa  ○ ○ ○ 

Relevância e inovação em 
pesquisa 

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

● ● ● 

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

● ● ○ 

Outros objetivos da disciplina: --- articular transformações macro do capitalismo a impactos meso e micro no contexto das 
organizações contemporâneas 

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). 

 
CONHECIMENTO PRÉVIO, SE HOUVER 

É recomendável que o aluno faça a disciplina de fundamentos do capitalismo (teoria social e 
capitalismo: fundamentos para um estudo das organizações) 

CONTEÚDO/METODOLOGIA 

-  O que é o contemporâneo? 

-  O momento da virada: o que aconteceu ao capitalismo no final dos anos 1970 e suas repercussões para 

as organizações hoje;  

-  Um novo espírito e uma nova cultura para o capitalismo e seus impactos nas organizações; 
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-  Os afetos no capitalismo; 

-  Multidões, indivíduos e divíduos; 

-  As utopias e distopias tecnológicas; 

-  Os humanismos e o pós-humanismo; 

- “Organizing beyond organizations”: impactos diretos do capitalismo contemporâneo nas novas formas 

de organizar  
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Trabalho 60% 

Participação Sala de Aula 40% 

 
BIBLIOGRAFIA (BÁSICA E COMPLEMENTAR) 

Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios. Santa Catarina: Argos, 2009. 

Boltanski, L; Chiapello, E. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

Sennett, Richard. A cultura do novo capitalism. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

Illouz, Eva. O amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

Dufour, Dany-Robert. A cidade perversa. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2013. 

Marazzi, Christian.  Capital and affects: The politics of the language economy. Los Angeles 

CA:MIT Press Books 1, 2011. 

Rifkin, Jeremy. Sociedade com custo marginal zero. São Paulo: M Books, 2016. 

Zizek, Slavoj. Problemas no paraíso. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. 

Harvey, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. 

Crary, Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e o fim dos sonos. Cosac Naify, 2014. 

Harari, Yuval. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

Delleuze, Gilles. Conversações. São Paulo: Editora 34, 1992. 

Raunig, Gerald. Dividum: machinic capitalism and molecular revolution. California: Semiotext(e), 

2016. 

Virno, Paolo. A Grammar of the multitude. California: Semiotext(e), 2004. 

Wallerstein, Immanuel. O fim do mundo como o concebemos: ciência social para o século XXI. Rio 

de Janeiro: Editora Revan, 2002 

Livros e textos complementares serão disponibilizados na programação do curso a ser encaminhada aos alunos antes do início 

das aulas.Em especial, serão disponibilizados textos do campo de Estudos Organizacionais que se relacionam aos temas de 

cada aula (um texto, no mínimo, para cada tema debatido) 

 



 

 

 
 

  

AULA-A-AULA (OPCIONAL) 

 
MINI CV DO PROFESSOR (OPCIONAL) 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES (OPCIONAL) 

 


