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APRESENTAÇÃO 

Desde os anos de 1990 uma copiosa literatura passou a disputar o estado de coisas em 
relação às ações coletivas nas sociedades contemporâneas: a crise da sociedade civil 
e/ou dos movimentos sociais versus a emergência de novas formas de mobilização 
coletiva que escaparia a noções clássicas de ator político (classe, partidos, sindicatos, 
alianças programáticas, etc.). A emergência de um ativismo da “sociedade civil” a 
partir da Eco-92, somente reforçado e ampliado nos anos seguintes, especialmente via 
o ciclo de conferências promovidas pelas Nações Unidas sobre temas como direitos 
humanos, gênero, habitat, provisão social, etc., foi “complementada” com 
manifestações contra a globalização e o neoliberalism no chamado movimento anti-
globalização. Nos últimos 15 anos esse contexto foi não apenas ampliado pela 
emergência de explosões de revolta popular em contextos de crise extrema, mas 
também por um entremeamento cada vez mais complexo, tenso e ambíguo entre 
formas organizadas ou institucionalizadas e formas relativamente espontâneas, 
desorganizadas e resistentes à institucionalização. 

O período pós-1990 parecia também decantar institucionalmente, isto é, legalmente, 
em termos de estruturas participativas e de formulação e implementação de políticas 
públicas, os efeitos das políticas de identidade pós-anos de 1960, que legaram as três 
formas mais importantes de movimentos sociais “novos”: étnico-racial, feminista e 
ecológico. Desta trajetória emergiu um conjunto de repertórios de ação, formas 
organizativas (particularmente as chamadas ONGs) e demandas cada vez mais 
irrecusáveis para a agenda pública e estatal e para os “velhos” atores, partidos e 
sindicatos, produzindo em toda parte tensões e questionamentos quanto à maneira 
como o estado e esses últimos atores respondiam a tal repertório, formato 
organizativo e agenda.  

No contexto latino-americano, inicialmente, e no contexto do sul da Europa – 
curiosamente, outra vez Grécia e Espanha, como no início dos anos de 1980 – essas 
emergências da ação coletiva ora se beneficiaram de uma onda de vitórias eleitorais 
de coalizões de esquerda, de centro-esquerda ou, como no caso brasileiro, coalizões 
amplíssimas lideradas por um partido de esquerda, ora foram neutralizadas ou talvez 
mesmo cooptadas por esses “governos progressistas”. Se se pode dizer que os espaços 
para a escuta, a presença, a representação desses setores populares, democráticos ou 
de militância radical se ampliaram, nos últimos anos se começou a perceber a 
heterogeneidade dos públicos mobilizados segundo repertórios de ação semelhantes, 
mas disputando lados opostos de certas demandas ou temas. Nos dois contextos, em 
todo o período, a ascensão, o protagonismo, a crise e a reemergência do 
neoliberalismo, tem sido um elemento novo a marcar indelevelmente o cenário 
político das instituições, da sociedade civil e das mobilizações coletivas. A luta contra a 



hegemonia global do neoliberalismo (ou sua defesa) tornou-se um dos elementos 
fortemente problematizadores da polaridade moderna entre direita e esquerda e 
definidores de novas formas de alinhamento político-ideológico. 

Nesse processo, a ocupação de espaços nos circuitos das políticas públicas ou em 
instâncias participativas por ativistas profissionais (ligados a ONGs, grupos de 
assessoria ou agências de promoção do desenvolvimento), a presença/ausência de 
projetos governamentais “populares” e a irrupção, especialmente na conjuntura global 
pós-2008, de ativismos anti-institucionais, fortemente referenciados nas “ruas” e nas 
“novas mídias sociais” ora se complementaram, ora se opuseram. Com a penetração 
do neoliberalismo mesmo em discursos e projetos governamentais ditos de esquerda, 
o próprio caráter “progressista” dessas expressões se tornou menos óbvio e mesmo 
objeto de contestação. A tradução de umas nas outras se tornou mais instável e 
incerta. Nas manifestações de massas dos últimos 5 anos, em escala mundial, 
intensificou-se a tensão entre institucionalidade (inseparável de representação) e ação 
direta, mas também emergiram formas regressivas de ação coletiva de massas 
tendentes seja a uma reversão institucional conservadora, seja ao enfraquecimento da 
legitimidade de “governos populares”. 

O retorno do povo, com sua forte implicação local e nacional, e a expansão das redes 
como forma da ação coletiva translocal (transnacional, regional, global, glocal) 
tornaram-se, no período de referência assumido aqui, componentes de uma cena na 
qual confluem e distanciam-se conforme as circunstâncias locais ou as articulações 
entre seus elementos constituintes. Tudo isso produz grande indefinição para os 
atores em relação ao que de fato são capazes de realizar e sobre que direção podem 
imprimir às mudanças. Por certo novas possibilidades se abrem nesses cenários, ao 
mesmo tempo em que os desdobramentos recentes suscitam sérios questionamentos 
sobre os lugares e caminhos da transformação no sentido da justiça, da liberdade e da 
igualdade. 

O “retorno do povo” expressa ou conflita com a “emergência da multidão”? O ativismo 
em escala transnacional e global é uma outra coisa em comparação com essas 
referências ou uma expressão particular dessas lógicas populista ou multitudinária? O 
ativismo social contemporâneo contribuiria para criar vetores de transformação de 
caráter estrutural ou seria, antes, uma das manifestações das tendências elitizantes e 
tecnocráticas que anunciam a chegada de uma era pós-democrática? Ainda que 
evitemos as escolhas polares, considerando as relações entre as manifestações 
massivas motivadas por resistências à globalização ou questões nacionais/locais, a 
presença de atores “clássicos” de luta por mudanças, a emergência de coletivos em 
torno de questões específicas ou movidos por métodos comuns de ação e a rede de 
organizações e redes operando em escala transnacional e global, o que se pode dizer 
sobre a capacidade de produção de mudanças deste mosaico de atores coletivos? 
Como compreender as dinâmicas estruturais contemporâneas – não só econômicas, 
mas também políticas, sociais, culturais, subjetivas – em relação com essa vontade de 
ação expressa no ativismo sociopolítico? Estas são questões que subjazem à proposta 
de discussão deste curso. A proposta é explorar conexões, tendências e 
reinterpretações relativas ao mundo que se descortina nestas duas primeiras décadas 
do século XXI, especialmente em termos do perfil e da trajetória dos atores coletivos 



no contexto de uma nova experiência de organização do espaço e do tempo que o 
cenário da globalização exibe. Em particular, uma interrogação sobre o político estará 
subjacente a toda a discussão. 

DINÂMICA DO CURSO 

As sessões combinarão apresentações de temas e leituras e discussão coletiva em 
distintos formatos (pequenos grupos ou plenário). As duas primeiras serão conduzidas 
pelo professor da disciplina. A partir da 3ª. Sessão discentes conduzirão a parte 
referente à discussão das leituras indicadas. Nas últimas sessões serão apresentadas as 
análises do material pesquisado sobre o tema da disciplina. Todas as leituras indicadas 
para utilização em sala de aula estarão disponíveis em pasta do Google Drive a ser 
compartilhada com os(as) discentes. Para facilitar o acesso às leituras das duas 
primeiras sessões, pede-se que logo após a matrícula, cada discente contate o 
professor da disciplina por e-mail. 

As leituras estão organizadas por tema e por sequência cronológica, de modo a que 
não apenas se explorem suas conexões temáticas e suas divergências argumentativas 
e analíticas como também se perceba a evolução da discussão. Este aspecto deverá ser 
levado em conta na preparação para cada sessão. 

Na apresentação dos temas, cada discente escolherá pelo menos um (dependendo do 
número total de pessoas matriculadas) e preparará uma apresentação sintética de até 
45 minutos, incluindo todos os textos indicados para a sessão. Cada apresentação 
deverá ser concluída com uma ou duas questões para discussão propostas à turma. 
(Ver critérios de avaliação na próxima seção.) 

Espera-se que os(as) demais discentes tenham lido pelo menos dois dos textos 
indicados para cada sessão e que participem ativamente das discussões seguintes às 
apresentações. 

Duas sessões serão reservadas à apresentação do estudo de websites/blogs de grupos 
ativistas. As apresentações serão distribuídas de acordo com o tempo disponível e o 
número de duplas formadas. A apresentação oral terá dinâmica livre, mas envolvendo 
pelo menos 30 minutos de apresentação panorâmica – descrição e análise dos dados 
levantados – e pelo menos 30 minutos de atividades de discussão propostas ao 
restante da turma; os 30 minutos finais da sessão estarão reservados à condução pelo 
professor da disciplina, para feedback e problematização geral. 

AVALIAÇÃO 

A disciplina terá três momentos de avaliação: (i) a participação de cada pessoa nas 
discussões e atividades propostas em sala de aula; (i) a apresentação de pelo menos 
um dos temas, correspondente a uma sessão; e (iii) a apresentação oral e escrita, em 
duplas, de uma análise de blogs de grupos ativistas, à luz das leituras discutidas na 
disciplina. Para cada momento corresponderá uma nota de 0 a 10, a ser em seguida 
ponderada pelos pesos 2, 3 e 5, respectivamente. 



A apresentação individual dos temas das sessões deverá demonstrar capacidade de 
síntese, de identificação das principais questões, argumentos e problemas presentes 
nos textos discutidos e de contribuição crítica à discussão. Não se espera do conteúdo 
das apresentações uma mera sequência de resumos descritivos dos textos lidos, sem 
fazê-los dialogar entre si e sem apreciá-los criticamente. Os temas definidos para cada 
sessão deverão servir de referência para a organização da apresentação. Também se 
espera que a apresentação seja organizada de modo logicamente coerente e que seu 
conteúdo seja adequado ao tempo disponível. Cada apresentação receberá feedback 
imediato do professor da disciplina (o qual poderá ocorrer, se conveniente, após uma 
primeira rodada de discussões).  

A partir da primeira sessão os(as) discentes deverão formar duplas e pesquisarem na 
internet websites ou blogs de grupos, organizações, coletivos, redes ou movimentos 
que realizam ativismo social de caráter transnacional, global ou ações locais 
claramente conectadas com iniciativas transnacionais ou globais, ou ainda indivíduos 
de perfil público que acompanhem ou participem sistematicamente de ações desse 
tipo, em qualquer país. O foco desta observação e da análise a ser realizada é a relação 
entre identidade, política e ativismo, a partir de áreas de atuação específicas 
correspondentes ao perfil dos atores pesquisados. Não se trata de uma pesquisa 
descritiva sobre os grupos em si ou o que fazem, mas de como as condições de 
possibilidade para a sua ação são percebidas, refletidas e objeto de intervenções 
táticas e estratégicas, e de que resultados aqueles grupos identificam nas ações 
coordenadas de ativismo transfronteiras. 

As duplas deverão, em seguida, selecionar um grupo (ou indivíduo com o perfil 
mencionado) que possua um website e acompanhar durante algumas semanas as 
ações realizadas, a dinâmica da comunicação e a produção reflexiva/analítica desses 
ativistas sobre seu campo de atuação. Essa análise empírica deverá ser posta em 
diálogo com a literatura discutida na disciplina e uma apresentação oral deverá ser 
preparada e realizada numa das últimas sessões da disciplina. Uma versão escrita da 
apresentação deverá ser entregue, por email, até 15 dias após o último dia de aula, 
podendo refletir alterações resultantes da discussão coletiva. Um email de 
confirmação será enviado pelo professor. Caso isto não ocorra em até 48 h após o 
envio, recomenda-se contatar o professor. 

A formação da dupla e a escolha do grupo a ser pesquisado deverá ser comunicada por 
email ao professor até a data da 3ª. Sessão (5/9/16). Após esta data, duplas ainda não 
formadas e seus respectivos temas serão definidas pelo professor. 

Os critérios de avaliação para os trabalhos em dupla, tanto a versão oral quanto a 
escrita, serão os seguintes: a) demonstração de realização de coleta de dados sobre o 
grupo selecionado; b) capacidade de fazer dialogar os dados coletados com a literatura 
discutida (ou recomendada) na disciplina; c) compreensão tanto dos dados quanto dos 
textos referidos na apresentação; d) organização lógico-argumentativa; e) 
apresentação visual; f) utilização consistente das normas de referenciamento e 
citação. 

 



SESSÕES E LEITURAS PROPOSTAS 

Introdução 

LACLAU, Ernesto (2014) “Why constructing a ‘people’ is the main task of radical politics?”, in 
The rhetorical foundations of society. London: Verso, p. 139-179 

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio (2014) Declaração: Isto não é um manifesto. São Paulo: n-1 
edições, p. 9-45 

BURITY, Joanildo (2012) Civil Society and the Globalisation of Locality between Latin America 
and Europe: Integration as a Case of Agonistic Cosmopolitics, Review of European Studies, 4(3): 
77-88, July  

Parte 1 – Globalização, neoliberalismo, minoritização, populismo: que mundo é este? 

1ª. Sessão – Capitalismo, globalização, governamentalidade e minoritização  

BERKING, Helmuth (2003) ‘Ethnicity is Everywhere’: On Globalization and the Transformation 
of Cultural Identity, Current Sociology, 51(3/4): 248–264, May/July 

ABBINNETT, Ross (2004) “Capitalism, globalization and cosmopolitanism”, in Culture & identity: 
Critical theories. London: SAGE, p. 190-216 

BROWN, Wendy (2008) “Tolerance as governmentality: Faltering universalism, state 
legitimacy, and state violence”, in Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and 
empire. Princeton/Oxford: Princeton University, p. 78-106 

CONNOLLY, William E. (2011) A world of becoming. Durham, NC: Duke University, p. 17-42, 
124-147 

2ª. Sessão – Neoliberalismo, populismo e as novas disputas ideológicas 

REITAN, Ruth (2007) “The globalization of neoliberalism and of activism: an introduction”, 
Global activism. London/New York: Routledge, p. 1-24 

GILBERT, Jeremy (2008) “Mapping the territory: Prospects for resistance in the neoliberal 
conjuncture”, in Anticapitalism and culture: Radical theory and popular politics. New 
York/London: Berg, p. 169-201 

PANIZZA, Francisco (2008) Fisuras entre Populismo y Democracia en América Latina, Stockholm 
Review of Latin American Studies, 3: 81-93, December 

COMAROFF, Jean (2011) Populism and Late Liberalism: A Special Affinity?, Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 637, September 

Parte 2 – Ativismo: transnacional, global, local? Ação e espaço-tempo nas lutas 
sociais 

3ª. Sessão – Questões de espaço e tempo na ação coletiva 

TARROW, Sidney (2005) “Rooted cosmopolitans and transnational activists”, The new 
transnational activism. Cambridge: Cambridge University, p. 35-56 

BRINGEL, Breno (2010) Ativismo transnacional, o estudo dos movimentos sociais e as novas 
geografias pós-coloniais, Estudos de Sociologia, 16(2): 185-215 

FUNKE, Peter Nikolaus (2012) The global social fórum rhyzome: a theoretical framework, 
Globalizations, 9(3): 351-364, June 



ARDITI, Benjamin (2013) Las insurgencias no tienen un plan—ellas son el plan: performativos 
políticos y mediadores evanescentes, Disidencia, 10(2). Disponível em 
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/arditi. Acesso em 20/7/16 

4ª. Sessão – O tema do ativismo translocal: transnacional, global, local? 

KECK, Margaret E.; SIKKINK, Kathryn (1998) “Transnational advocacy networks in international 
politics: Introduction”, Activists beyond borders: advocacy networks in international politics. 
Ithaca: Cornell University, p. 1-29 

BALLESTRIN, Luciana (2010) Associativismo transnacional: Uma proposta analítico-conceitual, 
Revista de Sociologia Política, 18(35): 41-54, Fevereiro 

TARROW, Sydney (2011) Global, conventional and warring movements and the suppression of 
contention. Themes in contentious politics research, Política & Sociedade, 10(18): 24-49 

CARVALHO, Priscila Delgado de (2015) Há lugar para movimentos sociais na teoria decolonial? 
Trabalho apresentado no VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política da Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 22 al 24 de Julio. Disponível em http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-
content/uploads/2015/01/Texto_Alacip_PriscilaDelgadoCarvalho.pdf. Acesso em 28/7/16 

Parte 3 – Das políticas de identidade às políticas do ressentimento: tensões entre 
mobilização e ativismo 

5ª. Sessão 

LLOYD, Moya (2005) Beyond identity politics: Feminism, power & politics. London: SAGE, p. 
151-178 

GILBERT, Jeremy (2008) “Beyond the activist imaginary: Nomadic strategies for the new 
partisans”, in Anticapitalism and culture: Radical theory and popular politics. New 
York/London: Berg, p. 203-235 

MAY, Todd (2010) “The Zapatistas: From identity to equality”, in Contemporary political 
movements and the thought of Jacques Rancière: Equality in Action. Edinburgh: Edinburgh 
University, p. 72-100 

ÁLVAREZ, Sonia E. (2014) Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista, 
cadernos pagu, 43: 13-56, Janeiro-Junho  

Parte 4 - Movimentos sociais, humanitarismo, cooperação para o desenvolvimento, 
lobby, políticas públicas: para onde se move o ativismo? 

6ª. Sessão – Justiça global, articulações e representação 

CAIRO CAROU, Heriberto; BRINGEL, Breno (2010) Articulaciones del Sur Global: afinidad 
cultural, internacionalismo solidario e Iberoamérica en la globalización contrahegemónica, 
Geopolítica(s) - Revista de estudios sobre espacio y poder, 1(1): 41-63 

BAUMGARTEN, Britta (2013) O movimento por justiça global – resistência aos modelos 

econômicos de globalização, Revista PerCursos, 14(2): 324-359, Julho-Dezembro 

GARCÍA, Moctezuma (2013) Globalization, Inequality, and Transnational Activism: A Case Study 
on Chile, Advances in Social Work, 14(1): 13-25, Spring 

TEIVAINEN, Teivo (2016) Occupy representation and democratize prefiguration: Speaking for 
others in global justice movements, Capital & Class, 40(1): 19-36 

 

http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/arditi
http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-content/uploads/2015/01/Texto_Alacip_PriscilaDelgadoCarvalho.pdf
http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-content/uploads/2015/01/Texto_Alacip_PriscilaDelgadoCarvalho.pdf


7ª. Sessão – Ativismo feminista e étnico-racial 

CONWAY, Janet (2012) Transnational Feminisms Building Anti-Globalization Solidarities, 
Globalizations, 9(3): 379-393  

HARRINGTON, Carol (2013) Governmentality and the Power of Transnational Women’s 
Movements, Studies in Social Justice, 7(1): 47-63 

ROSA, Alexandre Reis (2011) “Modelos de mundo como modelos de organização: O framing 
global e ativismo transnacional no movimento negro brasileiro”, Do encontro das águas ao 
Atlântico negro: Organização, difusão de frames e os limites do ativismo transnacional no 
movimento negro brasileiro. Tese de doutoramento em Administração Pública e Governo. São 
Paulo: Fundação Getúlio Vargas, p. 107-151. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8209/72070100772.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. Acesso em 28/7/16. 

RIVERA-SALGADO, Gaspar (2014) Transnational Indigenous Communities: The Intellectual 
Legacy of Michael Kearney, Latin American Perspectives, 41(3): 26-46, May 

8ª. Sessão – Lutas judiciais, desenvolvimento e ciberativismo 

SEQUEIRA, João Elbio; SILVA, Maria Dolores (2014) O Ativismo Judicial Transnacional e a 
“Transnational Advocacy Network” na Construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
Política Hoje, 23(2): 177-202 

SCHMITZ, Guilherme de Oliveira (2014) A sociedade civil brasileira e a cooperação sul-sul para 
o desenvolvimento: O caso do Viva Rio no Haiti (Texto para Discussão nº 2010). Brasília: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Disponível em 
http://hdl.handle.net/10419/121685. Acesso em 26/7/16 

CALHOUN, Craig (2013) Occupy Wall Street in perspective, British Journal of Sociology, 64(1): 
26-38 

ALCÂNTARA, Lívia Moreira de (2015) Ciberativismo e movimentos sociais: mapeando 
discussões, Aurora: revista de arte, mídia e política, 8(23): 73-97, Junho-Setembro 

Parte 5 – O caso da religião: missão, ecumenismo e disputas entre conservadores e 
radicais 

9ª. Sessão – Religião, desenvolvimento e movimentos sociais 

YOUNG, Amos; ZALANGA, Samuel (2008) “What empire, which multitude? Pentecostalism and 
social liberation in North America and Sub-Saharan Africa”, in BENSON, Bruce E.; HELTZEL, 
Peter G. (eds.) Evangelicals and empire: Christian alternatives to the political status quo. Grand 
Rapids: Brazos, p. 237-251 

MANSOUR, Khaled; EZZAT, Heba Raouf (2009) “Faith-based action in development and 
humanitarian work”, in Kumar, Ashwani (ed.) Global Civil Society Yearbook, 2009 : Poverty and 
Activism. : SAGE, p. 118-145 

SMILDE, David; VELASCO, Alejandro; RUBIN, Jeffrey W. (2014) Activistas hablan de religión y 
movimientos sociales, Lima 2010, Latin American Research Review, 49(Special Issue): 99-111 

BURITY, Joanildo (2015) Políticas de minoritização religiosa e glocalização: notas para um 
estudo de redes religiosas de ativismo socio-político transnacional, Revista Latinoamericana de 
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 18(7): 19-20, Agosto-Noviembre 

10ª. Sessão – Atores transnacionais religiosos: Progressistas, conservadores, extremistas 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8209/72070100772.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8209/72070100772.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/10419/121685


VOLL, John (2008) “Trans-state Muslim movements and militant extremists in an era of soft 
power”, in Banchoff, Thomas (ed.) Religious Pluralism, Globalization, and World Politics. 
Oxford/New york: oxford University, p. 253-273  

HAYNES, Jeffrey (2009) Transnational religious actors and international order, Perspectives, 
17(2): 43-70 

BOB, Clifford (2013) The Global Right Wing and Theories of Transnational Advocacy, The 
International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 48(4): 71-85 

NAGAMINE, Renata R. V. K. (2014) Os direitos de pessoas LGBTI em Uganda: redes 
transnacionais de advocacy e a lei anti-homossexualidade, Lua Nova, 92: 273-302, Maio-
Agosto 

11ª. Sessão – Vozes ativistas: reflexividade e estratégia 

ACT Alliance (2011) Shrinking political space of civil society action. Geneva: ACT Alliance, p. 3-
22. 

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation (2013) State of Civil Society 2013: Creating an 
enabling environment. Johannesburg: CIVICUS10-48. Disponível em http://socs.civicus.org/wp-
content/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf. Acesso em 1/8/16 

FÓRUM SOCIAL TEMÁTICO (2012) Outro futuro é possível: Textos produzidos a partir dos 
grupos temáticos do Fórum Social Temático. S.l. Disponível em http://rio20.net/wp-

content/uploads/2012/02/Outro-Futuro-%C3%A9-Poss%C3%ADvel_portugues_web.pdf. 
Acesso em 31/7/16 

OLIVEIRA, Rafael Soares de; DENNIS, Helen; HOSSE SAHONERO, María Teresa; HANWEY, Sean; 
MORENO, Tica; ESTUPIÑÁN APONTE, Luiz Carlos (2014) Da Rio +20 ao pós-2015: Uma ponte 
entre futuros. Rio de Janeiro: KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, p. 10-19, 30-36, 61-69 
 

CALENDÁRIO E DATAS IMPORTANTES 

DATA CONTEÚDO 

15/8/16 Apresentação do programa; Primeiro tema: Identidade, política e 
ativismo transnacional 

22/8/16 1a. Sessão – Capitalismo, globalização, governamentalidade e 
minoritização 

29/8/16 2a. Sessão – Neoliberalismo, populismo e as novas disputas ideológicas 

5/9/16 3a. Sessão – Questões de espaço e tempo na ação coletiva 

12/9/16 4a. Sessão – O tema do ativismo translocal: transnacional, global, local? 

19/9/16 5a. Sessão – Das políticas de identidade às políticas do 
ressentimento: tensões entre mobilização e ativismo 

26/9/16 6a. Sessão – Justiça global, articulações e representação 

3/10/16 7a. Sessão – Ativismo feminista e étnico-racial 

10/10/16 8a. Sessão – Lutas judiciais, desenvolvimento e ciberativismo 

31/10/16 9a. Sessão – Religião, desenvolvimento e movimentos sociais 

03/11/16 10a. Sessão – Atores transnacionais religiosos: Progressistas, 
conservadores, extremistas 

28/11/16 11a. Sessão – Vozes ativistas: reflexividade e estratégia 

5/12/16 Apresentação de análises dos blogs 

12/12/16 Apresentação de análises dos blogs 

12/12/16 Conclusões e avaliação 

http://socs.civicus.org/wp-content/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf
http://socs.civicus.org/wp-content/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf
http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/02/Outro-Futuro-%C3%A9-Poss%C3%ADvel_portugues_web.pdf
http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/02/Outro-Futuro-%C3%A9-Poss%C3%ADvel_portugues_web.pdf
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