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O presente projeto de extensão, desdobramento do projeto anterior "IFilosofia: Michel 
Foucault e a História da Sexualidade.", buscará investigar e indagar os os textos 
clássicos da filosofia política que tratam da democracia e de como eles podem servir 
como chave de leitura da condição vigente do homem e da sociedade contemporânea 
e da política atual e, consequentemente, para compreensão das formas de ser da 
cidadania. O procedimento se dará por meio de grupo de estudos no qual estarão 
contempladas a leitura crítica e debates textos antigos, medievais, modernos e 
contemporâneos que tratam da democracia em seu viés ético-político e da moral, 
intentando para a relação que essas dimensões do agir humano têm entre si. Trata-
se de um debate aberto a comunidade do Câmpus Videira que ocorrerá 
sistematicamente no espaço físico da biblioteca. A organização do Grupo se dará 
sempre por parte do Estudante bolsista com anuência do coordenador. É de 
responsabilidade do Bolsista a condução das leituras e dos debates sempre com a 
colaboração do coordenador e colaboradores do Grupo de Estudos. A democracia 
nunca será um sistema fechado e sempre estará em debate. Filósofos como Platão, 
Aristóteles e historiadores clássicos como Tucídides abordaram o tema há pelo menos 
2400 anos. A questão da verdade, da diferença e da igualdade, de qual procedimento 
adotar sempre estão sujeitas à novas análises e definições. Que tipo de cidadania se 
que exercer, que qualidades morais se cultivar nos cidadãos sempre estarão 
presentes no debate sobre a democracia. 
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