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DISCIPLINA: SER –  336131   MOVIMENTOS SOCIAIS, PODER POLITICO E 
CIDADANIA
PERÍODO: 2017/2
PROFESSOR: ÂNGELA VIEIRA NEVES  angelneves@unb.br
DATA/HORÁRIO:  3º 18h00 às 21h40 

EMENTA: A disciplina discutirá a relação entre Movimentos Sociais, cultura política e
democracia tendo como eixo teórico a direção Gramsciana em torno da relação entre
Estado,  hegemonia  e  sociedade  civil  com  leituras  direcionadas  sobre  Gramsci.
Ressaltaremos algumas questões referentes ao processo de construção democrática no
Brasil ao colocar no debate os desafios da participação e organização dos Movimentos
Sociais destacando a formação do Estado Brasileiro sua relação entre público e privado
e os elementos presentes na política brasileira que obstaculizam o Estado democrático
de direitos em destaque-o clientelismo politico. Priorizaremos o debate em torno da luta
para a conquista da democracia e da cidadania, dos direitos sociais particularmente no
que se refere a sua construção junto aos chamados “Novos Movimentos Sociais” e seus
atores políticos na conjuntura atual onde há uma ameaça à democracia uma onda de
“criminalização aos movimentos sociais”.  Analisaremos a participação da sociedade
civil  num  contexto  marcado  por  projetos  políticos  e  culturas  políticas  antagônicas
presentes na sociedade brasileira e seus desafios para consolidação dos direitos sociais e
da cidadania. 

Objetivos:

Contribuir para a compreensão do significado da participação social hoje e as ameaças
aos movimentos sociais e os riscos à democracia na construção da cidadania na busca da
democratização na implementação de políticas Públicas.
Analisar a participação social hoje enfocando as diferentes formas: Ativismo, protestos,
associativismo e os desafios às instituições participativas.
O curso será ministrado através de aulas expositivas, debates dos textos na sala de aula a
partir de (questões elaboradas pelos alunos e discutidas na sala e enviadas por e-mail
para a professora até 01 dia antes da aula e para toda a turma). Seminário e Trabalho
final com orientação e atendimento individual com a professora.
Avaliação : Critérios de Aferição 

 Com uma  1ª  aferição  durante  todo  o  semestre  a  participação  e  debate  será
realizado através de questões enviadas para o grupo, debatidas em cada aula com
a  professora,  entregue  e  impressa  após  o  debate  onde  02  alunos  ficarão
responsáveis pelo início do debate e apresentação das questões.   20 pontos

 Uma 2ª avaliação com Seminários apresentação no máximo 04 laudas -Síntese -
40 pontos

 Trabalho  final  ou  Artigo  de  no  máximo  20  páginas  sobre  tema  escolhido
vinculado a  um dos eixos  da disciplina e  também direcionado ao projeto de
pesquisa do aluno. 40 pontos

mailto:angelneves@unb.br


Programação

Unidade I - Política, Estado e sociedade civil: introdução ao pensamento de Gramsci.

Unidade II: Estado , sociedade  civil e classes sociais : mudanças e ressignificações.

Unidade  III  -   Movimentos  sociais  e  Classes  :  Um  debate  introdutório  sobre  as
diferentes teorias dos movimentos sociais.

Unidade IV. Lutas sociais  : Movimentos Sociais , o cultural e o político e o   debate
sobre identidade, igualdade, diferença, gênero, raça e multiculturalismo.

Unidade V.  Participação social hoje : Ativismo, protestos, associativismo e os desafios
às instituições participativas.

Unidade  VI.  Cultura  política,  Movimentos  sociais  e  Democracia  :  desafios  na
contemporaneidade.

Programação e Bibliografia

Unidade I - Política, Estado e sociedade civil: introdução ao pensamento de Gramsci.

15\08-  Apresentação  da  proposta  da  disciplina  ,programa,  método  e  introdução  ao
debate sobre o pensamento de Gramsci .  

15\08  -  GRAMSCI,  Antonio.  Os  Intelectuais  e  a  Organização  da  Cultura.  Rio  de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1985.

22\08 GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1985.   

29\08.  GRAMSCI,  Antonio  .  A Concepção  Dialética  da  História.  Rio  de  Janeiro,
Civilização Brasileira, 1967 1ª edição.  

05\09  ______________ Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro,
civilização Brasileira, 1984.  

05\09 Neves, Angela Vieira.  Apontamentos sobre Gramsci e sua influência ao Serviço
Social no século 21. Revista Katalysis, Volume 20, no.01, 2017.

Unidade II - Estado , sociedade  civil e classes sociais : mudanças e ressignificações. 

12\09 Avritzer, Leonardo.Sociedade Civil e Democratização.Belo Horizonte:Del Rey,
1994. Pags11-40.    

12\09-   ARATO, A. e COHEN, J. "Sociedade civil e teoria social"; in AVRITZER, L.
(org.). Sociedade Civil e democratização. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.
19\09-   Alonso,  Jorge e  Rivera  Alberto.  La Sociedad Civil  na  óptica Gramsciana  e
Habermasiana.Revista Análisi Y Debates, 1. 



19\09  Arato,  Andrew  e  Cohen.  Esfera  pública  y  Sociedad  Civil.Metapolítica,
vol03,março1999. 

19\09 DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos
falando? In: MATO, Daniel (coord). Políticas de ciudadania y sociedad civil entiempos
de  globalización.  Caracas:  Faces,  Universidad  Central  de  Venezuela,  2004.  p.95-
110online

26\09 Duriguetto, Maria Lúcia e Montano, Carlos. Estado, classe e Movimento Social.
Editora  Cortez  pags  Capítulo  01  Estado  Moderno  e  a  Sociedade  civil  19-70
(Seminários) 

Unidade  III  - Movimentos  sociais  e  Classes  :  Um  debate  introdutório  sobre  as
diferentes teorias dos movimentos sociais

26\09 Gohn, Maria da Gloria. Teoria dos Movimentos Sociais. Paradigmas clássicos e
contemporâneos.  Ediçoes  Loyola,2006  5  edição.  Segunda  Parte  p.121-  201
conclusão327-343.  

26\09 __________________Classes Sociais  e Movimentos Sociais.  .  In:  Reprodução

social, Trabalho e S Social. CFESS, ABEPSS, CEAD, UNB, Vol. 02, 2010. 

03\10   ________________- Novas Teorias dos Movimentos Sociais. Ed Loyola, 2008
Sp. Cap3  e 04 p.41 -71.

__________.ALONSO,  Angela.  As  teorias  dos  movimentos  sociais:  um balanço  do
debate. Lua Nova, São Paulo, n.76, 2009.PDF.

03\10- Doimo, Ana Maria. A vez e a voz do popular. Movimentos Sociais e participação
no Brasil pós 70. Anpocs,Rio de Janeiro Pags37\70.221-223.

Unidade  IV - Participação  social  hoje   :  Ativismo,  protestos,  associativismo  e  os

desafios às instituições participativas. 

10\10-. A Experiência na Era Lula. Rebecca Abers Lizandra Serafim Luciana Tatagiba.
Revista Repertórios de Interação Estado-Sociedade em um Estado Heterogêneo Dados,
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 57, no 2, 2014, pp. 325 a 357.Scielo.
On-Line.

10\10 ABERS, Rebecca ; VON BÜLOW, Marisa. Movimentos sociais na teoria e na
prática:  como  estudar  o  ativismo  através  da  fronteira  entre  estado  e  sociedade?
Sociologias, Porto Alegre, v. 13, n. 28, p.52- 84, dez. 2011.

17\10- .  GOHN,  Maria da Glória . Manifestações e Protestos no Brasil. Correntes e
contracorrentes na atualidade. Cortez Editora, 2016 (SEMINÁRIOS).

17\10 –Efetividade das instituições participativas no Brasil:  Estratégias de avaliação.
Vol 7 ,IPEA, 2011 in:  Avirtzer, leonardo.   A qualidade da democracia e a questão da



efetividade da participação: mapeando o debate pag 13-29. 

17\10 - –Efetividade das instituições participativas no Brasil: Estratégias de avaliação.
Vol 7 ,IPEA, 2011 Lavalle, Adrian. Capítulo 1. Participação: valor, utilidade, efeitos e
causa pag 33-43.

Unidade IV -  Lutas sociais : Movimentos Sociais , o cultural e o político e o   debate
sobre identidade, igualdade, diferença, gênero, raça e multiculturalismo.

24\ 10 Dagnino, Evelina,Alvarez Sonia,  Escobar Arturo.  O cultural  e o politico nos
movimentos  sociais.  IN:  O  cultural  e  o  politico  nos  movimentos  sociais  Latino-
Americanos Novas Leituras. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2000.  (Seminario).

24\10  Pierucci, Antonio Flávio. Ciladas da diferença. Tempo Social, Ver. Sociol. USP.
SP,2 (2)1990.

31\10 FRASER, NANCY “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na
era pós-socialista”. In:Souza Jessé(org) Democracia hoje: novos desafios para a teoria
democrática contemporânea.Brasília, UNB, 2001.

31\10-  Neves,  Angela  Vieira  IN:  Democracia  e  participação  social:Desafios
contemporaneos (Seminários).

Unidade  VI  -  Cultura  política,  Movimentos  sociais  e  Democracia  :  desafios  na
contemporaneidade. 

07\11  AVRITZER,  Leonardo.  Cultura  Política,  Atores  Sociais  e  Democratização.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, n.28, jul., 1995.

07\11Neves,  Angela  Vieira.   Clientelismo Político.  In  Cultura  política  e  democracia

participativa.  Um  estudo  sobre  o  orçamento  participativo.  Editora  Gramma,  2008.

Seminário 

14\11-  Braz,  Marcelo. O  golpe  nas  ilusões  democráticas  e  a   ascensão  do

conservadorismo reacionário. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 128, p. 85-103, jan./abr.

2017 on –line

14\11- Ranciérie, Jacques O Ódio à  Democracia. Editora Boitempo,2014.(Seminários)

14\11 – Demier, Felipe. Depois do golpe. A dialética da democracia blindada no Brasil.
Editora ManualX, 2017.(Seminários)

21\11 e 28\11- Preparação dos Artigos Finais da Disciplina

05\12- Entrega dos artigos 


