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Ementa: O curso consiste  numa reflexão sobre as  manifestações políticas de rua que 

eclodiram na sociedade Brasileira em 2013. O Trabalho  é  guiado por um roteiro de questões 

em torno  do problema de imaginar qual ou quais teorias do acervo da teoria política e social 

podem ser mobilizados para dar conta do fenômeno da democracia nas ruas. Interessa nessa 

abordagem desde a recomposição histórica dos fatos que incidem em junho de 2103, quanto a 

avaliação da recepção que a comunidade de intelectuais brasileiros, dentro e fora da 

academia, gerou a respeito. Outro aspecto importante leva à discussão fenômenos 

semelhantes como o “Occupy Wall Street”, “Los Indignados”,   “Juventude à Rasca” para 

comparar e singularizar o fenômeno brasileiro. O exame do material do curso  contará 

também com  o estudo dos vídeos, reportagens em sites e outras iconografias. Uma vez que 

estamos em um ano eleitoral em 2104 e que suspeita-se  que os movimentos de rua podem 

voltar criando fatos de repercussão eleitoral, o curso terá inevitavelmente  um olhar contínuo 

para a conjuntura.   

Programa : 

1- As manifestações de junho como uma novidade histórica no Brasil 

2- As manifestações como consequências da democracia contemporânea 

3- A tecnologia e as manifestações políticas 

4- As consequências políticas das manifestações 

5- Os problemas estruturais e éticos da democracia atual 

6- Os Clássicos e as ruas: como reatualizar perspectivas fundadoras das Ciências Sociais 

diante de um problema novo. 

7- Modernidade e Pós-modernidade na democracia 

8- Desdobramentos conjunturais para o ano eleitoral: o acompanhamento dos fatos 

como exercício analítico.   
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