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Ementa: As diversas concepções de mobilização social. Clivagens entre os conceitos de 

mobilização social, democracia representativa e participativa. Políticas de comunicação e o 
ativismo social. As teorias da representação política e os papéis dos meios de comunicação, partidos 

políticos e movimentos sociais na distribuição de recursos públicos. Estudos de caso.  
 
Objetivos: historicizar a formação dos movimentos sociais no Brasil, com destaque para os 

cenários dos anos 1960, 1980 e atual. A partir desta introdução de contextualização, realizar uma 
série de estudos de caso para complexificarmos as diversas possibilidade de movimento e 

mobilização social na contemporaneidade, principalmente em sua interseção com variáveis como o 
espaço urbano, as novas tecnologias, novas subjetividades, relações de classe, gênero e etnia, redes 
sociais e múltiplos ativismos. 

 
Programa: 

 
Unidade I – historicizando e contextualizando os movimentos sociais no Brasil 

1.1 – Breve panorama da consolidação dos movimentos sociais no panorama político e 

social da modernidade ocidental 
1.2 - Movimentos sociais na América Latina e no Brasil – quadro geral – entre resistências e 

re-existências 
1.3 - Análise da história dos movimentos sociais no Brasil em três momentos-chave: anos 

1960; anos 1980; momento atual 

 
Unidade II – Estudos de caso e discussões temáticas 

 nesta unidade, serão realizadas aulas, discussões, atividades e debates com convidados 
sobre diversas formas de mobilização social na contemporaneidade, conforme 
apresentaremos em nosso cronograma aula-a-aula 

 

 Sobre as leituras: no cronograma aula-a-aula, haverá a indicação de todos os textos que 

serão lidos no decorrer do curso. 

 Sobre a avaliação: serão realizadas atividades no decorrer do curso e haverá um trabalho 

final, de cunho etnográfico, como será detalhado posteriormente. 
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