
Unicamp - Programa de Pós Graduação em Ciência Política 
Mini Curso  novembro/dezembro de 2020 - Débora Alves Maciel  

 
Título:  
Movimentos sociais, Estado e repressão política em democracias: introdução ao debate  
contemporâneo 
Ementa: 
O propósito do mini curso é introduzir as/os estudantes:  
i) no debate teórico e metodológico  geral na sociologia política sobre 
movimentos/contramovimentos, política de protesto e Estado 
ii) na trajetória  da pesquisa sobre repressão do protesto em democracias,  destacando 
estudos empíricos e interpretações de mudanças históricas recentes nos modelos de 
controle social e estatal   
*EUA/Europa - ciclos de protesto dos anos 1960 aos anos 2000/2010 
*Brasil/América Latina - ciclos de protesto dos anos 2000 aos anos 2010     
Conteúdo Programático 
1. Introdução - Movimentos sociais e Estado: teoria e pesquisa na sociologia política 
contemporânea 
2. Política de protesto, Estado e controle social:  
2.1. Controle do protesto, repressão e violência política em regimes autoritários e 
democráticos (movimentos e contramovimentos) 
2.2. Mecanismos, arenas e repertórios institucionais de controle social e político   
2.3. Ciclos de confronto e difusão interativa de repertórios ativistas e estatais   
3. Repressão ao protesto de movimentos/contramovimentos em democracias: o estado 
da arte do debate recente   
3.1. Estudos de caso Europa/EUA: mudanças nos modelos de interação movimentos 
sociais–Estado: do modelo negociado (1970-1990) ao modelo de incapacitação 
estratégia do protesto pós 2000 
3.2. Estudos de caso  Brasil/América Latina: difusão global e adaptação/inovação local 
de repertórios repressivos em ciclos de confronto pós 2000  
Número de créditos: 02  
Carga horária: 40 horas (20h teóricas/20h práticas)   
- aulas expositivas de introdução aos tópicos do programa   
- discussão coletiva da bibliografia básica  
- seminários de estudos de  caso  
- aula-live aberta com pesquisadores convidados como atividade da Pós Graduação  
8 encontros on line  
Período 29 de outubro a 17 de dezembro  
Dia/Horário Quintas-Feiras 14h30-17h30  
Avaliação  
- mini roteiros críticos de leitura da bibliografia básica do programa (individual)   
- 1 seminário de estudo de caso acompanhado de resenha (grupo)  


