
DISCIPLINA: Ética e Filosofia Política Contemporânea 
SUBTÍTULO: Estado, capitalismo e apocalipse 
LINHA DE PESQUISA: Política, conhecimento e sociedade 
Professor Responsável: Sandro Kobol Fornazari 
2º semestre – Ano Letivo: 2021 
Carga horária total: 120h 
Total de créditos: 8 
 
Objetivos Gerais 
 
Analisar as formas de submissão do estado à axiomática capitalista e os concomitantes 
processos de sujeição social e de resistência minoritária. Para isso, será necessário 
investigar as formas históricas do estado que o constituem como um conjunto de 
aparelhos de captura que, não obstante, deixam escapar os fluxos que o desafiam. À 
essa análise, junta-se a investigação da hipótese latouriana de que o ultraliberalismo 
precisa ser compreendido à luz da questão do clima e de sua denegação. Com isso, 
estaremos diante das análises contemporâneas a respeito do que deve vir antes, o fim 
do mundo ou o fim do capitalismo. 
 
Ementa 
 
Tendo em vista as consequências da expansão do capitalismo no início do século XXI 
para a sobrevivência da biodiversidade na Terra e para a degradação da política e das 
formas de sociabilidade humanas, visa-se examinar as formas assumidas pelo estado ao 
longo da história e a sua submissão contemporânea à axiomática capitalista, além de 
elaborar a preocupação (justificada) com o fim dos tempos na cultura contemporânea. 
Serão privilegiados nessa investigação algumas obras de Deleuze, Guattari e Bruno 
Latour. 
 
Conteúdo Programático 
 
1. As sociedades primitivas não estatais e o surgimento do estado 

2. O funcionamento dos aparelhos de captura do estado (do despotismo ao estado-
nação) 

3. Os fluxos descodificados e o estado 

4. A axiomática capitalista e os devires-minoritários  

5. A hipótese latouriana: o capitalismo apocalíptico  

6. O Antropoceno: os homens sem mundo ou o mundo sem humanos? 

7. Como resistir? As novas lutas anticapitalistas 

 

Metodologia 



Aulas expositivas e dialogadas, seminários e pesquisas orientadas. 

Avaliação 

Seminário e elaboração de uma dissertação. 
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Observação: Serão oferecidas, no transcorrer das aulas, referências bibliográficas 
complementares. 
 


