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Objetivos Gerais 
O objetivo principal do curso é examinar o que veio a ser uma política emancipatória 

após o fim do ciclo revolucionário do século XX. A crise do marxismo como corrente 

dominante de esquerda até tempos recentes requer o primeiro esforço de análise. 

Novos diagnósticos de época se abrem a partir das transformações materiais e 

subjetivas do capitalismo contemporâneo. A biopolítica, a crise do valor, o estado de 

emergência permanente e a crise de legitimação são alguns dos diagnósticos que 

sugerem novas possibilidade de ação ou não. Serão investigadas, por fim, as teorias 

que postulam a emergência de uma sociedade do comum como horizonte que unifica 

as novas políticas revolucionárias.  

 

Ementa 

Sem desprender-se da noção fundamental de que Filosofia e ideologia são 

incompatíveis, esta disciplina visa promover uma reflexão crítica tanto sobre os 

conceitos filosóficos e científicos de ideologia quanto sobre as várias expressões 

ideológicas no cenário contemporâneo, tendo como referência estudos recentes cujo 

tema principal sejam tanto as ideologias tradicionalmente identificadas pelas ciências 

sociais (nacionalismo, anarquismo, socialismo, fascismo, nazismo, neoliberalismo, 

conservadorismo etc. – e suas repristinações históricas) quanto ideologias atualmente 

relevantes para a redefinição, perturbação ou emancipação da prática política (da 

direita à esquerda, do jihadismo aos novos fascismos, das fake news à “ideologia de 

gênero”). 

 

Conteúdo programático 
 

1) O Fim do ciclo revolucionário e a nova era da emergência.  
2) O bloqueio da imaginação política utópica e a memória perdida das lutas 
3) O capitalismo zumbi. O fim da forma valor e a permanência do capitalismo.  
4) Biopolítica: o fim da política ou a política como gestão e punição.  
5) A emergência do comum. 
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