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PROGRAMA 
 

Estado e Movimentos Sociais (PRU001) 
 

Professor:   Gustavo Neves Bezerra 
Período:      2022/1 (11/04/2022 a 06/08/2022) 
Dia/Horário: quartas-feiras e sextas-feiras; de 15:30h às 17:10h.  
Avaliações: Discussão em sala e uma das duas alternativas a seguir (que o estudante deve 
escolher): 1) a realização de uma pesquisa sobre um movimento social ou 2) prova 
realizada “em casa” (ambiente extra-classe) sobre o conteúdo do curso. 

Didática: Aulas presenciais expositivas. Em cada aula teremos alunos(as) designados 
para debater com o professor (trata-se da avaliação chamada “discussão”).  

 

EMENTA: Dentre as muitas vertentes de interpretação dos movimentos sociais, talvez a 
mais influente da contemporaneidade seja a “Teoria das Oportunidades Políticas” (TPP), 
cujos principais expoentes são Charles Tilly e Sidney Tarrow. No entanto, só há um livro 
sobre o assunto traduzido para o português: trata-se de “O Poder em Movimento: 
movimentos sociais e confronto político” de Tarrow. O curso pretende abordá-lo com o 
intensidade,  com vistas a diminuir essa lacuna de conhecimento sobre a TPP entre os 
alunos do GPDES. A ideia é que os alunos saíam do curso com uma capacidade 
instrumental de acionar o cabedal teórico da TPP para interpretar protestos e movimentos 
sociais. Por isso a disciplina abordará com profundidade um segundo livro: “Flores, Votos 
e Balas: o movimento abolicionista brasileiro”, trabalho excepcional de Ângela Alonso, 
que exemplifica como a TPP pode ser acionada para interpretar movimentos políticos em 
diferentes contextos espaciais e temporais. Além disso, o livro joga luz sobre o quanto o 
fim da escravidão no Brasil deveu-se à agitação política de agentes da sociedade civil, 
especialmente de intelectuais negros que assumiram riscos e exploraram oportunidades 
políticas de modo criativo e eficaz. O curso tem 4 partes: uma introdução ao debate sobre 
movimentos sociais; a leitura vertical do livro de Tarrow; a leitura aprofundada do livro 
de Alonso; por fim, disponibiliza-se um tempo confortável para que o discentes elaborem 
o trabalho final da disciplina. 
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Parte 1: Apresentação ao Curso e ao Debate sobre Movimentos Sociais  
  

 
SEMANA 1 (13/04) Apresentação ao curso.   

 
SEMANA 2 (20/04) Panorama das Teorias dos Movimentos Sociais 

ALONSO, Angela. (2009). As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. 
Lua Nova [online], São Paulo, n. 76, p.49-86. 

 
Parte 2: Tarrow Explica a Abordagem das “Oportunidades Políticas” 

  
SEMANA 3 (27/04 e 29/04)  

 
TARROW, S. O Poder em Movimento: Movimentos Sociais e Confronto Político. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. Introdução e Capítulo 1 (Pp.: 17-41).  

SEMANA 4 (04/05 e 06/05) – 
IBIDEM: Capítulo 4  

 
SEMANA 5 (11/05 e 13/05) 

IBIDEM: Capítulo 5 
 

SEMANA 6 (18/05 e 20/05) 
IBIDEM: Capítulo 7 
 

SEMANA 7 (25/05 e 27/05)  
IBIDEM: Capítulo 9 
 

SEMANA 8 (01/06 e 03/06)  
IBIDEM: Capítulo 10 

 
SEMANA 9 (08/06 e 10/06) 

IBIDEM. Capítulo 11 
 

 
Parte 3: Alonso Aplica a Abordagem ao Movimento Abolicionista Brasileiro 

 
SEMANA 10 (15/06)  

ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: o movimento abolicionista 
brasileiro (1868-1888). São  Paulo: Companhia das Letras, 2015. Introdução e 
Capítulo 3 (Pp.: 13-22; 85-112). 
 

SEMANA 11  (22/06 e 24/06) 
 

IBIDEM: Capítulo 4 (pp. 113-51).  
 
 

SEMANA 12 (29/06 e 01/07)  
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IBIDEM: Capítulos  9 e “futuro do pretérito” (pp. 330-369. Atenção: ênfase na 351-
358).  
 
 

Parte 4: Período para os estudantes efetuarem o trabalho final 
 
 

SEMANA 13 (06/07 e 08/07) Realização do trabalho final 
 
 

SEMANA 14 (13/07 e 15/07) – Realização do trabalho final 
 
 

SEMANA 15 (20/07 e 22/07) – Realização do trabalho final 
 
Entrega do trabalho final: 29/07. 
  
 
 
 

 


