
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA/UFSC
CURSOS DE DOUTORADO E MESTRADO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA

DISCIPLINA: SPO 3711 - Tópicos Especiais: Movimentos Sociais e Sociedade Civil
Professora:  Ilse Scherer-Warren 
Semestre: 2012-1
Horário: segundas das 8:15 – 12:15 hs
Local: Sala de Reuniões da Pós

Programação e cronograma:

Aula 1 – 16/03 (sexta): Introdução ao tema
Apresentação dos participantes.
Transferências inter-turmas
Lista de emails de cada turma.
Apresentação  da  proposta  de  programa,  metodologia  e  planejamento  das  atividades  do 
semestre.

Metodologia:

1. A professora fará exposições introdutórias aos temas gerais
2. Os estudantes serão solicitados a participar das atividades presenciais através de:

 síntese introdutória de um estudante para cada texto do seminário e formulação de 
uma problematização/questões para o debate (cerca de 15 minutos)

 participação nos debates do seminário
 apresentação dos resultados de exercícios individuais e/ou coletivos extra-classes
 apresentação escrita de um paper sobre um dos temas da disciplina (máximo de 

10 pp) ou resenha publicável sobre livro no assunto (cerca de 5 pp).
 leitura antecipada dos textos obrigatórios abaixo

Aula 2 – 26/3: Introduzindo as abordagens sobre sociedade civil
COHEN,  Jean  L.  Sociedade  Civil  e  Globalização:  Repensando  Categorias.  DADOS  – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 46, no 3, 2003, pp. 419 a 459. Disponível 
em: www.scielo.br/pdf/dados/v46n3/a01v46n3.pdf
Responsáveis pela síntese e problematização: Hilda e ilson

Aula 3 – 2/4: Introduzindo as abordagens sobre movimentos sociais
ALONSO, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate.  Lua Nova, 
São Paulo, 76: 49-86, 2009. Disponível em: www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a03.pdf
GOHN,  Maria  da  Gloria.   Abordagens  teóricas  no  estudo  dos   movimentos  sociais  na 
América  Latina.  Cadernos  CRH,  Salvador,  v.  21,  n.  54,  p.  439-455,  Set./Dez.  2008. 
Disponível  em:  http://pt.scribd.com/doc/64296569/abordagem-teorica-no-estudo-dos-
movimentos-sociais-na-America-Latina
Responsáveis:     Vanessa e Cleci

http://www.scielo.br/scielo.php


Aula 4 - 3/4 (terça-feira)- 14 hs:  Atividade extra-classe
Comparecer na defesa da tese: "Diáspora como movimento social” , de Marilise L. M. dos Reis.  
Trazer para a próxima aula elementos da defesa para o debate do texto.

Local:   Sala de reuniões da pós

Dia 9/4 – não haverá aula presencial 
Completar atividade extra-classe acima

Aula 5 – 16/4: Teorias da mobilização de recursos (TMR) e dos processos políticos 
(TPP)
McADAM, Doug; TARROW, Sidney ; TILLY, Charles.    Para mapear o confronto político.  Lua   
Nova, n.76, São Paulo, 2009. Acesso:    www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a02.pdf  

Entrega de exercício extra-classe para aula seguinte
Responsáveis: Morgana e Mariana

Aula 6 – 23/4: Abordagens pós-colonial dos movimentos sociais (colab. de Joana Passos)
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia  política e os estudos 
pós-coloniais:  Transmodernidade, pensamento de fronteira  e colonialidade global. Revista 
Crítica  de  Ciências  Sociais,  80,  Março  2008:  115-147.  Disponível  em: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2763903
BRINGEL, Breno.  Ativismo transnacional,  o estudo dos movimentos sociais  e as novas 
geografias pós-coloniais. Estudos de Sociologia. Recife:Ed. UFPE, v. 16, n. 2, p. 185-215.
Responsáveis:
Responsáveis:     João e Mairé

Aula 7 – 7/5: Destinada ao desenvolvimento do exercício extra-classe (individual ou em 
pequenos grupos)
Não haverá aula presencial, mas os grupos poderão utilizar o espaço da sala para a tarefa.
Roteiro do exercício extra-classe enviado por email em 12/4.
Atribuição de nota para a apresentação e entrega de síntese na aula seguinte
Responsáveis: todos

Aula 8 – 14/5: Revendo as Teorias dos novos movimentos sociais (TNMS):
SANTOS,  Boaventura  de  Sousa. Los  nuevos  movimientos  sociales. OSAL,  Septiembre 
2001, p. 177-184. Acesso: www.boaventuradesousasantos.pt/pages/en/articles.php
Responsável: Cati (síntese sobre Santos)
Apresentação dos exercícios extra-classe e debate – todos os grupos
Entrega das sínteses da apresentação

http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/en/articles.php
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a02.pdf
http://www.npms.ufsc.br/programas/Lua%20Nova%20scielo.php.html
http://www.npms.ufsc.br/programas/Lua%20Nova%20scielo.php.html
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.scielo.br/scielo.php


Aula 9 - 21/5: Abordagens das redes de movimentos sociais (RMS)
CARLOS, Euzeneia. Contribuições da análise de redes sociais  às teorias de movimentos 
sociais.  Revista  Sociologia  Política.  Curitiba,  v.  19,  n.  39,  p.  153-166,  jun.  2011. 
Disponível em: www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n39/a11v19n39.pdf 
SCHERER-WARREN, Ilse. Cap. 1 - Ações coletivas e movimentos sociais: revisitando os 
conceitos e Cap. 2 - Redes de movimentos sociais na América Latina: caminhos para uma 
política  emancipatória? In:  Redes  emancipatórias:  nas  lutas  contra  a  exclusão  e  por 
direitos humanos. Curitiba: Editora Appris, 2012.
Responsáveis: Jerferson e Sheila

Aula 10 -  28/5: O desafio do binômio igualdade-diferença

FRASER, Nancy.  Reconhecimento sem ética?  Lua Nova, São Paulo, 70: 101-138, 2007. 
Disponível  em:  http://scholar.google.com.br/scholar?q=FRASER%2C+Nancy.+-
+igualdade+e+diferen%C3%A7a&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=lang_pt

SCHERER-WARREN,  Ilse. Cap.  6  –  Exclusão  e  inclusão  social  na  fala  dos  atores;  e 
Considerações finais: na busca de redes emancipatórias.  In: Redes emancipatórias:  nas 
lutas contra a exclusão e por direitos humanos. Curitiba: Editora Appris, 2012 (no prelo).
Responsáveis:   ...............  

Aula 11 – 4/6: Direitos humanos e a construção da cidadania 

PETTERS  MELO,  Milena.  Direitos  humanos  e  cidadania.  In:  LUNARDI,  Giovani  ; 
SECCO,  Márcio.  (Org.).  A  fundamentação  filosófica  dos  direitos  humanos. 1  ed. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2010, v. 1, p. 175-207. 

SANTOS, Boaventura de Sousa.  Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. 
Disponível  em:  http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/boaventura_dh.htm  .  Ou:   
http://www.direitoshumanos.gov.br/biblioteca/serie-revista-direitoshumanos p. 10-18
Responsáveis:     Antônio e Lucas

Aula 12 – 11/6: As desigualdades raciais no Brasil e a atuação do movimento negro na 
contemporaneidade (colab. de Joana Passos)
DOMINGUES,  Petrônio.  Movimento  Negro  Brasileiro:  alguns  apontamentos  históricos. 
Revista Tempo. Disponível em: www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf
RIOS,  Flavia  Mateus.  Movimento  negro  brasileiro  nas   Ciências  Sociais  (1950-2000). 
Revista Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 263-274, jul./dez. 2009. Disponível em: 
www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/view/9100  
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção 
dos saberes. Política e sociedade. Florianópolis: UFSC. n. 18, vol. 10; abr 2011. Disponível 
em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/viewFile/19037/17537
Responsáveis:     Maria Angélica e Marina

http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/viewFile/19037/17537
http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.direitoshumanos.gov.br/biblioteca/serie-revista-direitoshumanos
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/boaventura_dh.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/boaventura_dh.htm
http://www.scielo.br/scielo.php


Aula 13 – 18/6: Movimentos na participação sociopolítica

KAUCHAKJE, Samira. Solidariedade política e constituição de sujeitos: a atualidade dos 
movimentos sociais.  Sociedade e Estado  [online]. 2008, vol.23, n.3, pp. 667-696. ISSN 
0102-6992. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922008000300006 
SCHERER-WARREN,  Ilse.  Redes  e  incidência  nas  políticas  públicas:  entre  as 
singularidades e as universalidades. Livro ALAS (no prelo).
Responsáveis:     Diego e ..............

Aula 14 – 25 ou 29/6 (de acordo com a possibilidade dos convidados): Experiências das 
redes de movimentos
Mesa redonda com representantes dos Movimentos de Mulheres, LGBTTS e Negro.
Questões:

1. O desafio do binômio igualdade-diferença

2. O desafio da singularidade X universalidade na participação sociopolítica

Aula 15 –  2/7: Debate sobre a relação teoria-prática na mesa acima.

Apresentação da proposta do paper final. 

Avaliação da disciplina e encerramento

Bibliografia complementar (Conforme consta do programa anterior e outras referências 
serão oferecidas no decorrer do curso, de acordo com as temáticas das aulas).

http://www.scielo.br/scielo.php

