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EMENTA 

Existe na atualidade um consenso na academia sobre a crise atravessada pela democracia liberal 

e por suas instituições. A disciplina, desse modo, em um primeiro momento, pretende passar 

em revista as teorias mais recentes sobre a crise da democracia, tanto em termos de 

diagnósticos como de soluções. Partiremos das produções mais à direita do espectro acadêmico, 

dentro da linhagem liberal vinculada à ciência política institucional, e atravessaremos o 

continuum, chegando até à análise das obras mais à esquerda, que se vinculam ao que 

denominam de neomarxismo ou foucaultianismo. Em um segundo momento abordaremos o 

modo distinto pelo qual a teoria crítica encarou a crise já desde seu princípio: de forma 

categorial. De acordo com essa outra vertente, tratar-se-ia de fenômeno estrutural, imanente 

ao próprio capitalismo, não de evento conjuntural.     

JUSTIFICATIVA 

Desde 2008, com o estouro da bolha imobiliária e as diversas quebras de instituições financeiras 

ao redor do mundo, mergulhamos em uma crise sem aparente solução. Esgotamento de uma 

civilização, colapso do capitalismo e da forma Estado, fim da era da democracia liberal dos 

grandes partidos, do acordo de Bretton-Woods e do neoliberalismo; são diversas as maneiras 

de tentar se apreender o que está sucedendo. O desemprego e o subemprego massificados, o 

decorrente rompimento dos laços sociais, a violência desmedida, as guerras fratricidas, a vida 

digitalizada, o avultamento do racismo, da xenofobia, do machismo e da perseguição às 

minorias, o empobrecimento cultural, a estagnação econômica, a destruição do meio ambiente: 

como espécie de reação a tais desencadeamentos sócio-políticos houve tanto a ascensão de 

figuras de extrema-direita quanto a de novos movimentos de esquerda. Ambos concorreram, 

no entanto, para a deslegitimação dos partidos políticos e, de quebra, das instituições 

democráticas liberais. A disciplina, por sua vez, lançará luz sobre o que vem sendo publicado a 

respeito desses temas, com ênfase nas suas incidências em relação ao âmbito representativo 

político. Assim, tenta-se fornecer ao estudante de pós-graduação um panorama recente de 

diagnósticos e soluções propostas por teóricos de diversos matizes. 
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