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Ementa: Da sociedade pós-industrial à sociedade pós-moderna. Modernidade, modernização e 
pós-modernidade. O colapso da modernização. O fim da história. A modernidade 
líquida. Tecnociência, sociedade pós-humana e horizonte de expectativas. Perspectivas 
do capitalismo contemporâneo. 

Objetivos Específicos: Discutir as figurações quanto à natureza e à trajetória do capitalismo 
contemporâneo, tendo como pano de fundo as transformações de grande 
envergadura pelas quais passou a economia mundial a partir da década de 
1970. Em particular, serão enfatizados os diversos conceitos que procuram 
dar conta desta complexa mudança – por exemplo, “sociedade pós-
industrial”, “sociedade pós-moderna”, “sociedade em colapso” ou 
“modernidade líquida” – e, assim, permitir ao estudante uma compreensão 
rica dos rumos do capitalismo contemporâneo. A partir daí, serão pensados 
os limites desta sociedade e quais seriam as tendências de mudança 
indicadas em seu bojo.       

Conteúdo Programático: I. Introdução: economia mundial contemporânea 
II. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna. 
III. Modernidade, modernização, pós-modernidade e modernidade 

líquida 
IV. O colapso da modernização e o fim da história  
V. Tecnociência, sociedade pós-humana e horizonte de expectativas 
VI. Perspectivas do capitalismo contemporâneo. 

Metodologia: Aulas expositivas e debates com os estudantes, de forma a proporcionar um 
aprendizado interativo. A avaliação buscará inferir a capacidade do estudante tanto de 
apreensão do conteúdo quanto de resolução de problemas por meio da utilização do 
conteúdo ministrado, proporcionando um aprendizado teórico-prático do assunto 
abordado. Assim, objetiva-se que o estudante desenvolva sua capacidade 
argumentativa, meio pelo qual seu conhecimento será utilizado na vida profissional. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações serão realizadas segundo as 
normas da UFES. Elas constarão de duas 
avaliações parciais, sendo um seminário e um 
trabalho escrito final. Para cada avaliação será 
atribuída nota de zero a dez. Os estudantes 
que tiverem média aritmética, das quatro 
avaliações, igual ou superior a 7 (sete) ficarão 
dispensados do exame final. Também estarão 
aprovados aqueles que fizerem média 5 (cinco) 
entre a média das avaliações e a nota do 
exame final. Para os alunos que porventura 
perderem uma das provas, haverá uma prova 
de reposição. 
 
A frequência às aulas é obrigatória de 
acordo com as normas da UFES. Será 
reprovado por falta o estudante que não 
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obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco 
por cento) de frequência. 
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