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I – OBJETIVO: 

 

O objetivo do curso, que exporá as pesquisas mais recentes do docente, é discutir em que 

pode consistir o que chamaremos de boa política num mundo que, desde a II Guerra 

Mundial, considera a “democracia” como o melhor regime político. Isso foi novidade, 

tendo a democracia sido alvo de fortes ataques nos períodos anteriores. A celebração da 

palavra “democracia” como positiva, porém, não implicou que os regimes que se diziam 

democráticos o fossem de fato, mas acabou levando a uma maior democratização do 

mundo. 

Entenderemos que a boa política consiste num mix variável de democracia e república, de 

socialismo e liberalismo, enquanto a má política consistiria no preconceito e/ou nas 

formas variadas de opressão. O ponto de partida serão livros e artigos do professor, com 

sua pesquisa mais recente, bem como as referências que neles constam a outros autores.  

 

II – CONTEÚDO 

 

1. A democracia como regime do desejo.  

2. A república como regime do bem comum. 

3. O liberalismo como igualdade de oportunidades. 

4. O socialismo como proposta da vida coletiva como cooperação. 

5. A democracia para além do mundo estritamente político: a democratização do mundo 

dos afetos 

6. A democratização, incipiente, das relações no mundo do trabalho. 

7. Vamos retomar a democratização, ou a grande regressão veio para ficar? 
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III – FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

Dissertação. 
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