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Ementa
Entrelaçamento entre o direito, a política e a economia no Estado Democrático de
Direito (EDD); Globalização econômica e as forças hegemônicas; Interfaces entre EDD
e apropriação do espaço virtual em suas múltiplas dimensões em as grandes mídias
cibernéticas; Universo e marketing cibernético; Tecnologias da comunicação e
manipulação de dados à luz dos valores, do princípio de democracia e de justiça
econômica; Aspectos teóricos e aplicações práticas da inteligência artificial; Função
política, jurídica e econômica da Constituição; Princípios constitucionais da política e
da economia no EDD na perspectiva da governabilidade algorítmica.
Objetivos
Investigar e discutir o modo como as tecnologias altamente sofisticadas potencializam
as consequências desse modelo em todos os campos da atividade humana, para muito
além da sua dimensão e econômica, e consolida pragmaticamente a ideia do “mercado
total” (Ernest Jünger);
Refletir sobre as recentes e sofisticadíssimas tecnologias da comunicação e manipulação
de dados à luz dos valores, do princípio de democracia e de justiça econômica firmados
na Constituição do EDD;

República

Problematizar e protagonizar, em perspectiva contextualizada, antecipatória e preditiva,
questões como: a função política, jurídica e econômica da Constituição, os princípios
constitucionais da política e da economia no EDD no escopo da governabilidade
algorítmica.
Justificativa
O constitucionalismo contemporâneo consolidou-se a parte as lições do pós-guerra
propugnando, com reprodução nos textos constitucionais, por um paradigma de estado,
a um só tempo, democrático-constitucional e centro no desenvolvimento humano. A
economia, neste paradigma é direcionada por princípios e valores constitucionalmente
estabelecidos. Uma reação ultraconservadora assumiu ideológica e politicamente
posição hegemônica antagônica. O direito e as instituições do estado democrático de
direito (EDD) estão submetidas, contemporaneamente, a um dilema multifacetário entre
cumprir o escopo constitucional e se alinhar às forças hegemônicas poderosas que vêm,
paulatinamente, capturando em seu favor as instituições do estado, desviando-o dos
rumos constitucionais que os legitimam.
Globalização econômica, que vem se convertendo em “hiperglobaização” e
sofisticadíssimas tecnologias da comunicação cada vez mais potentes agudizam o
desafio a ser enfrentado pelas instituições do EDD. A ideologia conservadora, com total
predomínio na política e na economia, vem tomando de sobressalto o direito, tendo por
escopo declarado o desmantelamento do estado de bem-estar e restaurar de modo
radical a “ordem espontânea do mercado”.
Não é possível refletir sobre a democracia social e econômica preconizada pelo EDD e
na Constituição, sem volver a atenção para o fenômeno da apropriação do espaço virtual
em suas múltiplas dimensões em que as grandes mídias cibernéticas são propagadores
poderosos do culto ao novo dogmatismo político-econômico que caracteriza o
ultraliberalismo (Supiot).
Nessa oportunidade, esta disciplina que vem aprofundando estudos e reflexões a
propósito de questões que explicitam o entrelaçamento entre o direito, a política e a
economia, dedicar-se-á a investigar e discutir o modo como as tecnologias altamente
sofisticadas potencializam as consequências desse modelo em todos os campos da
atividade humana, para muito além da sua dimensão política e econômica, e consolida
pragmaticamente a ideia do “mercado total”(Ernest Jünger).
O universo cibernético, vem cada vez mais convertendo, progressivamente, a
capacidade de ação dos sujeitos e das instituições em simples reação ao que lhes é
posto: empresas reagem aos sinais do mercado, políticos às sondagens de opinião
pública, consumidores ao marketing cibernético, etc.
Refletir sobre as recentes e sofisticadíssimas tecnologias da comunicação e manipulação
de dados à luz dos valores, do princípio de democracia e de justiça econômica firmados
na Constituição do EDD é o propósito que se almeja. Assim põe-se em foco: aspectos
teóricos e aplicações práticas da inteligência artificial; os algoritmos de machine
learning (algoritmo de aprendizado) como tecnologia que constrói a si própria, com
capacidade para prever o que queremos, os resultados de nossas ações, como atingir
nossos objetivos e como o mundo mudará, além do fenômeno da busca do “algoritmo
mestre definitivo” (Isaacsom); big data; a robótica no campo da automação, aliada à
inteligência artificial. Tais exemplos levam à reflexão sobre o papel do big data na nova
lógica da cumulação; sobre o papel de tais tecnologias e das redes sociais na
conformação do sujeito neoliberal submisso, moldado para se comportar, sentir e agir
conforme os ditames da ideologia do mercado total; datamining e elaboração
algorítmica de perfis - subjetividades “convertidas em objeto que reorientam o

subjetivo para a mercantilização” (Zuboff); a “extração” (mineração) não autorizada de
dados a serem mercantilizados e destinados à análises preditivas, mineração da
realidade, análises de padrões de vida (Zuboff); sobre a lógica da acumulação associada
ao big data (capitalismo de vigilância).
No momento em que toda a atividade humana caminha para se concentrar e orientar
ciberneticamente tende-se para uma governamentabilidade (governabilidade)
algorítmica que encerra o real (digital) sobre si mesmo, comprometendo decisivamente
a política e a democracia e consequentemente o projeto constitucional de sociedade
proposto no paradigma do EDD, com a instalação de “governos algorítmicos” (Rouvroy
& Berns); a prática jurídica e jurisdicional mediada por algoritimos. Podemos falar,
portanto, de uma “vigilância” política, econômica e social distribuída nas redes sociais
(Rodriguez). O que está fora das redes recai na invisibilidade.
Buscar-se-á, portanto, problematizar e protagonizar, neste contexto e em perspectiva
antecipatória e preditiva, questões como: a função política, jurídica e econômica da
Constituição, os princípios constitucionais da política e da economia no EDD na
perspectiva da governamentalidade algorítmica.
Metodologia
Para o desenvolvimento da disciplina, priorizar-se-á a problematização do tema. As
estratégias serão: leituras, fórum de discussão, estudos dirigidos, exposição dialogada e
debates e busca de sínteses integradoras. Assim, a nossa escolha metodológica tem por
objetivo contribuir para ampliar os saberes dos pós-graduandos, de modo a que
aprofundem suas análises sobre suas próprias experiências formativas, reconstruindo-as.
A disciplina será desenvolvida de forma remota, mediada pelo uso de tecnologias da
informação e comunicação, contudo, essa metodologia, prioriza o diálogo, o
envolvimento dos sujeitos (professor – estudantes) e a produção de textos individuais e /
ou em colaboração. Portanto, guarda as características de uma abordagem de ensino
construtivista, como denominada na literatura pedagógica.
Para a realização da proposta, haverá atividades síncronas e atividades assíncronas.
As atividades síncronas serão desenvolvidas no horário de aulas, conforme horário
estabelecido pelo Programa de Pós-graduação, no respectivo quadro de horário. Essas
atividades síncronas se realizarão, prioritariamente, por meio da Plataforma de
xxxxxxxxxx.
A duração de cada atividade síncrona considerará as recomendações didáticopedagógicas pertinentes ao desenvolvimento de “aulas remotas”, na perspectiva da
educação online de modo a possibilitar um adequado desenvolvimento e
aproveitamento dessas atividades.
O desenvolvimento da disciplina contará, ainda, com atividades de aprendizagem
realizadas de modo assíncrono. A carga horária de atividades realizadas do modo
assíncrono corresponderá ao subtotal de horas necessárias para o cumprimento total da
carga horária da disciplina (60 horas), descontadas as horas de aulas realizadas de forma
síncrona.
As atividades de aprendizagem realizadas de modo assíncrono poderão ocorrer tanto por
meio de atividades individuais, quanto por meio de atividades em grupo. Essas
atividades envolverão, dentre outras possibilidades, leitura de textos (artigos, capítulos
de livro, livro; e-book etc).

Avaliação
A avaliação será desenvolvida tendo como princípios a abordagem formativa, com
ênfase nos aspectos qualitativos. É compreendida como elemento constitutivo do
processo de ensino-aprendizagem e tem como finalidades identificar avanços e
dificuldades na concretização dos objetivos propostos. Os critérios avaliativos
envolvem a participação do estudante nas diferentes atividades propostas; leituras e
sínteses críticas semanais, indicadas na bibliografia (básica e complementar).
Atividades Avaliativas: valorização dos seminários, participação nos debates e relatórios
de apresentação.
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