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Disciplina: Participação Política 

Período: 2016/1; Terça e quinta, 16-18h 

 

Docente: Thiago Aparecido Trindade 

Horários de atendimento: Necessário agendar com antecedência através do e-mail 

th.trindade83@gmail.com  

 

Ementa: Participação Política; Diferentes formas de participação; Condições para a 

participação política; Participação e democracia; Democracia participativa e 

deliberativa; Participação e representação; Transição democrática na América Latina; 

Sociedade civil e participação no Brasil; Instituições participativas; Efetividade da 

participação institucional; Movimentos sociais e construção democrática; Protesto e 

ação direta; Protesto e democracia; Legitimidade do protesto; Movimentos sociais e 

suas consequências. 

 

Estrutura e objetivos: Adotando como foco de estudo a relação entre movimentos 

sociais, participação política e democracia, o objetivo central deste curso consiste em 

debater profundamente a tensão constitutiva entre participação institucional e ação 

direta. Embasando-se em estudos relevantes produzidos tanto pela literatura nacional 

quanto internacional, as discussões no âmbito da disciplina serão baseadas no caso 

brasileiro como referência empírica principal. O curso está estruturado basicamente em 

dois grandes módulos: o primeiro apresentará o conceito de participação política e seus 

diferentes significados, sua relação com a teoria democrática, o debate entre 

participacionistas e elitistas, os principais pressupostos da teoria deliberativa e as 

conexões entre participação e representação; já o segundo módulo voltar-se-á para o 

debate mais específico sobre a participação no contexto da ciência política brasileira, 

demonstrando como este debate ficou excessivamente centrado na dimensão 

institucional do processo participativo e como a agenda de pesquisa em torno do tema 

vem sendo ampliada, especialmente a partir de uma atenção maior ao papel dos 

movimentos sociais e suas ações de protesto. A ideia básica desta discussão é construir 

uma noção mais ampla de participação política, não restrita à sua dimensão 

institucional. Como será demonstrado, porém, a agenda de pesquisa no Brasil sobre os 

movimentos sociais e os múltiplos impactos de suas ações de protesto na esfera pública 

ainda precisa trilhar um longo caminho para se consolidar na Ciência Política nacional.  
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Metodologia: O curso será ministrado basicamente a partir de aulas expositivas e 

discussões dos textos selecionados em cada tópico. Serão realizadas duas rodas de 

debate, organizadas de modo em que dois grupos - cada um formado por no máximo 

seis alunas(os) - defenderão posições teóricas em princípio antagônicas. Serão exibidos 

dois documentários ao longo do semestre com o objetivo de estimular o debate e a 

reflexão sobre os temas discutidos no curso. 

 

Avaliação: A média final será calculada a partir de três modalidades de avaliação ao 

longo do curso: roda de debate (30%), atividades escritas e fichamentos (30%) e o 

ensaio final (40%). Serão realizados oito fichamentos e duas atividades escritas, sendo 

que estas consistirão na produção de um breve texto (até mil palavras) a partir de uma 

questão apresentada pelo professor. Já o tema do ensaio final será livre, desde que 

obviamente relacionado à bibliografia do curso. É necessário que o tema do ensaio seja 

discutido com o professor durante o semestre e/ou nas datas previstas no cronograma de 

aula. Este texto deverá ser produzido em Times New Roman, letra 12, entrelinhas 1,5, 

mínimo de 3.000 e máximo de 4.000 palavras, e entregue em versão impressa e em 

versão digital (enviada para o e-mail do professor).   

 

 

Cronograma e leituras exigidas 

 

08/03 - Apresentação do curso e esclarecimentos sobre o programa da disciplina 

10/03 - Participação política e suas múltiplas formas  

BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política, vol. 2. Brasília: Editora UnB, 2010. 

Verbete "Participação Política"  

 

della PORTA, Donatella. Can democracy be saved? Cambridge: Polity, 2013. Capítulos 

1 e 2. 

 

15/03 - Pensamento elitista e a aversão à participação popular 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992. Capítulo 1. FICHAMENTO 

  

MIGUEL, Luis Felipe. A Democracia Domesticada: Bases Antidemocráticas do 

Pensamento Democrático Contemporâneo. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de 

Janeiro, Vol. 45, nº3, 2002, pp. 483 a 511. 

 

17/03 - Elementos fundamentais da teoria participativa 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992. Capítulos 2 e 3 
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22/03 - Elementos fundamentais da teoria participativaMACPHERSON, Crawford 

Brough. The life and times of liberal democracy. Oxford: Oxford University Press, 

1979. Capítulo 5. 

 

24/03 -  Transformações na cultura cívica: um novo modelo de cidadão? - Roda de 

debate: O quão positivo é o engajamento dos cidadãos na vida pública? 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo, SP : Ática, 1994. 

Capítulos a definir. FICHAMENTO 

 

HUNTINGTON, Samuel. A ordem política nas sociedades em mudança. Rio de 

Janeiro; São Paulo: Forense Universitária/Editora da USP, 1975. Capítulos a definir.   

 

DALTON, Russell J.; WELZEL, Christian. The civic culture transformed: from 

allegiant to assertive citzens. New York: Cambrigde University Press, 2014. Capítulo 1 

 

MANIN, Bernard. A democracia do público reconsiderada. Novos Estudos, São Paulo, 

n. 97, Nov. 2013, pp. 115-127. - FICHAMENTO 

 

29/03 - A guinada deliberativa na teoria democrática 

ALMEIDA, Debora Rezende. Representação além das eleições: repensando as 

fronteiras entre Estado e sociedade. Jundiaí: Paco, 2015. pp. 121-140. 

 

AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, São 

Paulo, n. 49, 2000, pp. 25-46. 

 

31/03 - Críticas e problematizações à abordagem deliberativa - Roda de debate: 

Qual deliberação é possível? 

MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Reconhecimento e (qual?) deliberação. Opinião 

Pública, Campinas, vol. 17, nº 1, Junho, 2011, pp. 206-227. 

 

MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Teoria Crítica e democracia deliberativa: diálogos 

instáveis. Opinião Publica, vol.19, no.1, Campinas, junho/2013, pp. 49-64. - 

FICHAMENTO 

 

MIGUEL, Luis Felipe. Deliberacionismo e os limites da crítica: uma resposta. Opinião 

Pública, Campinas, v. 20, n. 1, 2014, p. 118-131. - FICHAMENTO 

 

YOUNG, Iris M. Desafios ativistas à democracia deliberativa.  Revista Brasileira de 

Ciência Política, n. 13, abril de 2014, pp. 187-212. 

 

05/04 - Participação, deliberação e representação 

GURZA LAVALLE, Adrian; VERA, Ernesto Isunza. A trama da crítica democrática: 

da participação à representação e à accountability. Lua Nova, São Paulo, n. 84, 2011, 

pp. 95-139. 

 

07/04 - Transição democrática na América Latina: das teorias da transição ao 

protagonismo da sociedade civil 
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GURZA LAVALLE, Adrian. Sem pena nem glória: o debate da sociedade civil nos 

anos 1990. Novos Estudos. CEBRAP. São Paulo, v. 66, n. 66, p. 91-110, 2003. 

12/04 - Democracia e participação institucional no Brasil 

AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas 

considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. Opinião Pública, 

Campinas, v. 14, n. 1, 2008, pp.43-64. 

 

TATAGIBA, Luciana. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas 

no Brasil. In: DAGNINO, E. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: 

Paz e Terra, 2002. 

 

14/04 - Democracia e participação institucional no Brasil: a abordagem da 

construção democrática e a noção de projeto político 

DAGNINO, E.; OLVERA, A.; PANFICHI, A. Para uma outra leitura da disputa pela 

construção democrática na América Latina. In: ______; ______; ______. (orgs.) A 

disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

pp. 13-91. FICHAMENTO  

 

19/04 - Repensando as fronteiras entre Estado e sociedade 

ABERS, Rebeca.; BULOW, Marisa Von. Movimentos sociais na teoria e na prática: 

como estudar o ativismo através da fronteira entre Estado e sociedade? Sociologias, 

Porto Alegre, ano 13, no 28, set./dez. 2011, p. 52-84. 

 

SILVA, Marcelo Kunrath.; OLIVEIRA, G. de L. A face oculta(da) dos movimentos 

sociais: trânsito institucional e intersecção Estado-Movimento - uma análise do 

movimento de Economia Solidária no Rio Grande do Sul. Sociologias, Porto Alegre, v. 

13, 2011, pp. 86-124. 

 

21/04 - Feriado (Tiradentes) 

 

26/04 - A efetividade da participação institucional - Entrega da Atividade 1 

TEIXEIRA, Ana Claúdia Chaves. Para além do voto: uma narrativa sobre a democracia 

participativa no Brasil (1975-2010). Tese de doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2014. pp. 98-140. 

 

GURZA LAVALLE, Adrian. Participação: valor, utilidade, efeitos e causa. In: PIRES, 

Roberto (org.) Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: Estratégias de 

Avaliação. Brasília: IPEA, 2011. 

 

28/04 - Ampliando o debate sobre a construção democrática 

TRINDADE, Thiago Aparecido. Ampliando o debate sobre a participação política e a 

construção democrática: o movimento de moradia e as ocupações de imóveis ociosos 

no centro da cidade de São Paulo. Tese de doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2014. pp. 1-20; 61-82. 

FICHAMENTO 

 

03/05 - Ampliando o debate sobre a construção democrática 
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FELTRAN, Gabriel de Santis. Vinte anos depois: a construção democrática brasileira 

vista da periferia de São Paulo. Lua Nova, São Paulo, n. 72, 2007, pp. 83-114.  

 

05/05 - Trazendo os movimentos sociais (e o conflito) de volta: o protesto como 

forma de participação política 

PEREIRA, Marcus Abílio. Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária. 

Opinião Pública, Campinas, vol. 18, n. 1, Jun. 2012, pp. 68 – 87. 

 

TRINDADE, Thiago Aparecido. A participação para além dos espaços institucionais: o 

movimento de moradia e as ocupações de imóveis ociosos no centro da cidade de São 

Paulo (SP). 39º Encontro Anual da ANPOCS, 2015, Caxambu. 

 

10/05 - A importância dos movimentos sociais: estrutura de oportunidades e ação 

coletiva 

TARROW, Sidney. O poder em movimento: movimentos sociais e confronto político. 

Petrópolis: Vozes, 2009. Introdução, capítulos 1 e 5. 

 

12/05 - Movimentos sociais e repertório de confronto 

TILLY, Charles. Movimentos sociais como política. Revista Brasileira de Ciência 

Política, nº 3, Brasília, janeiro-julho de 2010, pp. 133-160. 

 

ABERS, R.; SERAFIM, L; TATAGIBA, L. Repertórios de interação Estado-Sociedade 

em um estado heterogêneo: a experiência na era Lula. DADOS – Revista de Ciências 

Sociais, Rio de Janeiro, vol. 57, no 2, 2014, pp. 325 a 357. 

 

17/05 - Movimentos sociais e protesto 

OPP, KARL-DIETER. Theories of Political Protest and Social Movements. New York: 

Routledge, 2009. Capítulo 2.  

 

TARROW, Sidney. TARROW, Sidney. O poder em movimento: movimentos sociais e 

confronto político. Petrópolis: Vozes, 2009. Capítulo 6. FICHAMENTO 

 

19/05 - Documentário - "A partir de agora: as Jornadas de Junho" 

 

24/05 - Movimentos sociais populares 

PIVEN, Frances Fox; CLOWARD, Richard A. Poor people's movement: why they 

suceed, how they fail. New York: Vintage Books, 1977.  

 

26/05 - Feriado (Corpus Christi) 

 

31/05 - Documentário - "Leva: a luta pela moradia no centro de São Paulo" 

 

02/06 - O poder do protesto 

GILLION, Daniel G. The political power of protest: minority activism and shifts in 

public policy. New York: Cambridge University Press, 2013. Introdução e capítulo 1.  

 

07/06 - As finalidades do protesto: crítica às concepções pragmáticas - Entrega da 

Atividade 2 
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PIVEN, Frances Fox.; CLOWARD, Richard. A. Normalizing collective protest. In: 

MORRIS, A.; MUELLER, C. M. (orgs.) Frontiers in Social Movement Theory. New 

Haven: Yale University Press, 1992.   

  

 

09/06 - A legitimidade do protesto no contexto democrático 

della PORTA, Donatella. Protest, Protesters, and Protest Policing: Public Discourses in 

Italy and Germany form the 1960s to the 1980s. In: GIUGNI, M.; McADAM, D.; 

TILLY, C. (orgs.) How Social Movements Matter. Minneapolis/London: University of 

Minnesota Press, 1999. 

 

14/06 - Movimentos sociais e democratização 

della PORTA, Donatella; DIANI, Mario. Social Movements: an Introduciton. Blackwell 

Publishing: Malden/Oxford/Carlton, 2006. Capítulo 9    

 

GIUGNI, Marco G. Was It Worth the Effort? The Outcomes and Consequences of 

Social Movements. Annual Review of Sociology, Vol. 24, 1998, pp. 371-393 

 

16/06 - Movimentos sociais e políticas públicas 
TATAGIBA, Luciana.; TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. Os efeitos do movimento de 

moradia sobre as políticas públicas. IX Encontro da ABCP, 2014, Brasília. 

 

VELOSO, Ellen Ribeiro. Democracia feita na rua: uma investigação sobre uma 

investigação sobre o impacto da prática ativista de manifestações, no Brasil, na 

definição de agenda. 39º Encontro Anual da ANPOCS, 2015, Caxambu.  

 

21/06 - Plantão de atendimento 

 

23/06 - Plantão de atendimento 

 

28/06 - Plantão de atendimento 

 

30/06 - Entrega do trabalho final 

 

12/07 - Entrega das menções finais 

 

 

 

 


