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Súmula:
A disciplina procura dar continuidade aos seminários de teoria crítica e filosofia política,
dedicando-se nesta edição ao estudo do diagnóstico de “crise da democracia”, o qual tem
despontado como substrato agregador de boa parte das avaliações sobre a conjuntura política
atual. Os encontros serão divididos em três módulos, os quais agregam textos representativos de
três dos componentes mais valorizados nas análises sobre a atual crise democrática:
neoliberalismo, populismo e fascismo. Buscaremos reconstruir as bases teórico-normativas que
acompanham o diagnóstico de crise, situá-las no interior de seus respectivos modelos filosóficopolíticos e avaliá-las segundo critérios históricos e analíticos.
Objetivo:
O seminário tem como objetivo geral o estudo da “crise da democracia” através de obras que
marcam o debate atual desta noção. Como objetivos específicos, pretende-se (a) reconstruir as
principais bases teórico-normativas que acompanham as avaliações da crise da democracia; (b)
verificar as características elementares e as interconexões entre os três componentes salientados:
neoliberalismo, populismo e fascismo; (c) avaliar o papel desempenhado pela diagnóstico de
“crise da democracia” no debate filosófico-político contemporâneo.
Conteúdo programático:
Será disponibilizados aos inscritos no primeiro encontro.
Método de trabalho:
Encontros de 4 horas a cada quinze dias. Seminários seguidos de debate.
Método de Avaliação:
Apresentação de seminários e trabalho final
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