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CONHEÇA SEU PROFESSOR 

Noam Chomsky

Considerado o intelectual vivo mais importante do 
mundo (Jornal The New York Times) e um dos 
filósofos mais influentes de todos os tempos 
(Enciclopédia Britânica), Chomsky é reverenciado 
também como o “pai da linguística moderna”, além 
de sociólogo, cientista cognitivo, escritor e ativista 
político.
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Apresentação do Curso
O “Relógio do Juízo Final”, uma metáfora do risco de uma catástrofe que 
nos extermine como sociedade organizada, é tomada por N. Chomsky 
para alertar para o fim do mundo como conhecemos. Estamos cada vez 
mais perto do que nunca do apocalipse, alerta o Boletim de Cientistas 
Atômicos, grupo responsável por fazer a medição simbólica da 
vulnerabilidade do planeta às catástrofes climáticas e nucleares desde o 
final da década de 1940. Neste curso, um dos principais intelectuais do 
mundo traça em perspectiva histórica os principais acontecimentos que 
nos trouxeram tão próximos da destruição total das sociedades 
organizadas. O curso apresenta as diversas facetas da guerra da 
destruição e sobrevivência das sociedades humanas, anuncia um novo 
asteroide que nos destruirá; apresenta as condições econômico-políticas 
que envolvem a guerra nuclear, mudanças climáticas (aquecimento 
global)  e as decisões políticas, principalmente as tomadas pelas grandes 
potências econômicas como os EUA, e analisa o impacto da 
desinformação produzida e reproduzida em larga escala que tem 
bloqueado o discurso racional nos tornando incapazes de lidar com os 
desafios que temos que enfrentar. Apesar da leitura realista do que se 
anuncia, ao longo do curso, Chomsky responde de várias maneiras o que 
o podemos fazer para evitar o fim trágico que se anuncia.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

How to stop the Doomsday Clock?

4

Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Como mudar o curso do 
atual suicídio programado?

A formação da Ordem Mundial 
Contemporânea e impactos sobre a 
América Latina

A formação da Ordem Mundial 
Contemporânea e impactos sobre a 
América Latina – Parte II

Como operam e quais são as 
instituições que nos levaram ao 
momento histórico atual

As bases socioeconômicas da 
destruição do mundo como 
conhecemos

Monopolização do poder nas mãos do 
Mercado e resistência global
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