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Por via de análises eleitorais, especialização quase centenária da disciplina, respeitável número de
estudiosos têm sustentado a hipótese de que a ideia de representação democrática foi fatalmente
comprometida em razão de insolúvel deficiência: fundada na premissa de suficiente racionalidade dos
eleitores na escolha de seus representantes, revelou‐se que o eleitorado não está qualificado para decidir
entre meios e fins, em face da complexidade dos problemas que afligem os governos contemporâneos.
Embora sujeita a controvérsia, essa literatura introduz tópicos relevantes na agenda do futuro
democrático. Por exemplo: ao rapto dos aparelhos estatais de decisão, dos quais os políticos teriam
passado à condição de inspetores dos interesses econômicos, acrescentou‐se no início deste século a
vertiginosa transformação estrutural da produção econômica, independentemente do regime de
propriedade. Trata‐se da quarta revolução industrial, mais devastadora do que a primeira, com a dispensa,
agora, do trabalho humano. Os efeitos da automação, da inteligência artificial e da robótica no aparelho
produtivo, na estrutura social e nos mecanismos de governo ainda estão por serem devidamente
absorvidos pelas disciplinas sociais. A divisão social do trabalho, a transformação da mais‐valia, o ataque às
identidades coletivas, o fim do estado de bem estar e as incertezas sobre a distribuição efetiva de poder
são temas obrigatórios da teoria política do século XXI.
O Brasil começa a ingressar no mundo do século por meio da violência política (eventualmente física), da
desorientação partidária, do descrédito da atividade política e da aspiração tirânica do judiciário. Há,
contudo, método na desmedida e sentido em sua trajetória. O Seminário busca propiciar um conjunto de
parâmetros prefaciando entendimento menos conjuntural do golpe parlamentar de abril de 2016 e seus
desdobramentos.
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Duas observações:
A – Não são volumes de ficção‐científica nem de exercícios futurológicos nem de curiosidades mecânicas.
B – São todos volumes pós 2010, quatro deles publicados em 2016. Trata‐se de uma agenda de fronteira
da teoria social.
Caso haja interesse e matrícula, a avalição final será realizada por prova escrita única, para resposta
individual.

