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EMENTA (parte permanente) 
 
Estudo de temas da Filosofia Política passíveis de tratamento aprofundado, como as relações 
entre Estado e Sociedade Civil; representação política; teorias contratualistas modernas e 
contemporâneas; totalitarismo, democracia e direitos humanos; violência e política; revolução 
e fundação. 

PROGRAMA (parte variável) 

O curso examinará, a partir das obras Calibã e a bruxa (Federici) e A feitiçaria capitalista 
(Stengers e Pignarre), duas formas de relação entre bruxaria e capitalismo. Na primeira, uma 
análise sobre o lugar das mulheres na passagem do feudalismo para o capitalismo propõe que 
“a perseguição às bruxas [nos séculos XVI e XVII], tanto na Europa quanto no Novo Mundo, 
foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo quanto a colonização e a 
expropriação do campesinato europeu de suas terras”, sendo fundamental no primeiro processo 
de acumulação primitiva. Na segunda, o capitalismo é pensado como um sistema feiticeiro 
“sem feiticeiros”, “operando em um mundo que julga que a feitiçaria não é senão uma simples 
crença” e diante do qual nem a crítica nem a denúncia proveem formas eficazes de proteção. 
O “desenfeitiçamento” a que os autores convidam não aponta, entretanto, para caças ou 
queimas, mas para invenção e cultivo de uma pragmática ritual capaz de favorecer saídas às 
“alternativas infernais” que matam a política. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Leitura, interpretação e discussão de textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 

Trabalho monográfico sobre o tema do curso. 
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