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Professor Titular do DCP-USP, possui graduação em Física pela Universidade
Estadual de Campinas (1984), mestrado em Filosofia pela mesma Universidade
(1989) doutorado em Filosofia (1994) e Livre-Docência (2004) pela Universidade
de São Paulo. Na Ciência Política, suas pesquisas concentram-se na área de Teoria
Política, em especial a teoria normativa: moralidade política, pensamento
republicano clássico e contemporâneo, democracia, justiça e cosmopolitismo. Mais
recentemente, tem feito investigações no campo da teoria da representação política,
através da qual vem abrindo um diálogo com os estudos das instituições e da
política brasileira.

Democracias iliberais - A crise das democracias
contemporâneas

Desde o plebiscito da saída da Grã Bretanha da União Europeia (o
Brexit) e a vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas, há
um difuso sentimento de que as democracias encontram-se em
profunda crise. Não uma crise pontual ou regional, mas uma crise
global. Não apenas nos países de democracia recente ou sujeitas a
instabilidades crônicas, mas em países onde ela existe há longo tempo e
se pensava que fossem imunes a ameaças autoritárias.

Neste bloco serão discutidos diagnósticos e possíveis desdobramentos
desta crise.
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