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Ementa:  

Estudos de questões específicas de ética e filosofia política, de acordo com bibliografia ad hoc. 

 

Autoritarismo: abordagens a partir da Teoria Crítica 

 

Objetivos: 

 Investigar o autoritarismo a partir da Teoria Crítica com ênfase nos escritos de Theodor W. 

Adorno  

 Examinar diferentes expressões do autoritarismo em diálogo com interpretações 

contemporâneas 

 

Conteúdo Programático: 

 

Adorno: 

Antissemitismo e propaganda fascista 

Estudos sobre a personalidade autoritária 

Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista 

Liderança democrática e manipulação de massas 

Aspectos do novo radicalismo de direita 

Educação e emancipação 

Wendy Brown, Peter E. Gordon, Max Pensky: Authoritarianism: Three Inquiries in Critical 

Theory 

 

 



Metodologia:  

Considerando a Resolução Normativa Nº 140/2020/CUn, as aulas serão ministradas na 

modalidade não presencial, de forma síncrona e assíncrona, utilizando preferencialmente o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle. As aulas síncronas ocorrerão no horário da 

disciplina, de forma reduzida, das 14h20 às 16h e contarão com exposições dos textos relativos ao 

conteúdo programático e realização de seminários. As atividades assíncronas consistirão em 

leituras dos textos da disciplina, preparação dos seminários e de um ensaio.  

 

Observações sobre direito autoral e de imagem 
A aula na forma síncrona poderá será gravada integralmente ou no formato de áudio e 

disponibilizada no Moodle. Aqueles que não desejarem ter sua imagem ou voz gravadas, devem 

desativar câmera e microfone. Neste caso, o/a estudante pode participar da aula por meio de envio 

de mensagens por escrito, ciente de que estas são capturadas pelo sistema de gravação de vídeo. 

Materiais audiovisuais e bibliográficos disponibilizados no Moodle não poderão ser utilizados 

pelos estudantes para outros fins que não os de estudo no contexto da disciplina, nem 

reproduzidos ou divulgados em outros meios sem a autorização expressa da docente. O mesmo se 

aplica às gravações de aulas síncronas e materiais audiovisuais que contenham imagem ou voz 

dos participantes da disciplina.  

 

Cronograma 

O cronograma detalhado com indicação de textos e avaliações será disponibilizado no Moodle.  

 

Avaliação: 
As avaliações serão realizadas por meio dos seguintes instrumentos: 

1) Apresentação de um seminário – 40% 

2) Ensaio (com entrega de versão preliminar e final) – 60% 

A frequência será aferida pela participação nos encontros síncronos e pela realização das 

atividades previstas. Caso haja dificuldades técnicas para acompanhar as aulas síncronas, a 

professora deverá ser informada.   

Orientações detalhadas para a realização das atividades avaliativas serão disponibilizadas no 

Moodle.  
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