Estudos Exemplares em Ciências Sociais
Profs. Adalberto Cardoso e Pedro Villas Bôas (coords.)
Horário: Quarta-feira, das 13 às 16 horas
Consultas: a combinar com os coordenadores
__________________________________________________________________
Apresentação:
As assim chamadas ciências sociais ocupam um domínio com bordas
indeterminadas. Um domínio situado entre os universos da ciência e da literatura.
Combinações um tanto erráticas de Ciência e da literatura sugerem uma forma de exercer a
imaginação, marcada pela ausência de critérios rigorosos de falsificação e a empregar a todo
tempo uma lógica de exemplificações.
O presente curso – na verdade, um empreendimento coletivo e compartilhado –
pretende apresentar um conjunto de textos julgados exemplares. Textos pertencentes a
momentos distintos, com interesses cognitivos diversos, mas exemplares (em sentido
kuhniano), posto que convidam a uma investigação a respeito da lógica da argumentação, da
demonstração e da persuasão no campo das ciências sociais. De toda forma, este curso é dado
com a convicção que é melhor ler os textos do que não lê-los. Nesta edição do curso,
sugerimos a discussão de um conjunto de livros articulados em torno à temática das Crises na
Globalização.
O desempenho dos estudantes será avaliado pela presença nos seminários e também
a partir de 5 resenhas (de 5 a 7 páginas) dentre os 6 livros discutidos e uma ‘meta-resenha’ (de
10 a 15 páginas) com reflexões sobre a unidade do curso, dentro da temática geral proposta,
ou sobre 3 temas transversais de textos discutidos no curso. Em cada um dos seminários
deverá ser entregue a resenha do texto a ser discutido naquele dia.
Calendário:
Dia 29/03: José Maurício Domingues: Karl Marx. O Capital (1867), Há edições da
Civilização Brasileira, Abril Cultural e Boitempo: caps. 1, 5, 10 e 23/24. – Primeira
sessão
Dia 12/04: Cristina Buarque: Stephen Hopgood, 2013, The Endtimes of Human Rights, Ithaca,
Cornell University Press.
Dia 26/04: Cesar Guimarães: Wolfgang Streeck, 2016, How Capitalism Will End?, New
York, Verso (exceto os capítulos 6 e 7).

Dia 10/05: Frederic Vandenberghe: Karl Polanyi: The great transformation. (há várias
edições, inclusive em português)
Dia 24/05: Breno Bringel: Saskia Sassen, 2010, Territorio, autoridad y derechos: de los
ensamblajes medievales a los globales, Buenos Aires, Katz Editores (original em
inglês de 2006 pela Princeton).
Dia 07/06: Fabiano Santos: Daron Acemoglu e James Robinson, 2012, Why Nations Fail: The
Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York, Crown.

