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EMENTA 
Trata-se  de um primeiro momento do curso em que se pretende passar ao aluno o conhe-
cimento: a) da continuidade dos temas clássicos na obra dos autores contemporâneos; b) de 
temas novos, que emergem no debate atual. 
 
 
PROGRAMA 
O objetivo do curso é discutir a relevância teórica do conceito de cidadania para a sociolo-
gia contemporânea. Embora a palavra cidadania esteja presente no vocabulário da história 
ocidental desde a Grécia clássica, o tema reapareceu com grande destaque nos debates polí-
ticos e acadêmicos recentes, conforme atestam as demandas dos movimentos sociais e a 
recente literatura acadêmica sobre o tema. Quaisquer que sejam as razões para seu retorno 
ao centro dos debates (crise dos sistemas de welfare state, desemprego em massa, fim dos 
regimes comunistas, globalização), o conceito de cidadania convida a uma reflexão sobre 
sua atual relevância tanto para a prática política quanto para as formulações teóricas nas 
ciências sociais e, em especial, na sociologia. Partindo da clássica formulação de T. H. 
Marshall sobre o tema e sem perder de vista as mudanças no contexto histórico que separa a 
teoria de Marshall das formulações mais recentes, o curso analisa algumas abordagens con-
temporâneas da cidadania, com destaque para as contribuições de Bryan S. Turner. 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
Além de uma introdução ao tema, o curso será dividido em três partes: a primeira será de-
dicada à teoria da cidadania de Marshall; a segunda se dedica ao debate contemporâneo 
sobre cidadania, enfatizando tanto as abordagens propriamente teóricas do tema quanto o 
contexto histórico no qual ele ocorre; por fim, será discutida a recepção, no Brasil, da teo-
ria da cidadania.  
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Além desta bibliografia preliminar, utilizarei também diversas revistas acadêmicas brasilei-
ra e estrangeiras. 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação terá por base um seminário (em grupo) e um trabalho final (individual). O tra-
balho final, que deverá versar sobre um tema pertinente ao conteúdo do programa da disci-
plina e previamente acordado com o professor, deverá respeitar o limite máximo de 15 
(quinze) páginas em espaço duplo e corpo 12. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 
Quartas-feiras das 16h às18h 
 
 
 
 


