Universidade de Brasília – UnB
Instituto de Ciências Humanas – IH
Departamento de Serviço Social - SER
Programa de Pós-Graduação em Política Social – PPGPS
_____________________________________________________________________________

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

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
sobre identidade, igualdade, diferença, gênero, raça e multiculturalismo.

debate

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.
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