Movimentos sociais e associativismo no Brasil: teoria e história
O curso tem como objetivo apresentar os principais debates historiográficos e teóricos
sobre os movimentos sociais e o associativismo no Brasil, em diálogo com a produção
acadêmica internacional. Ao analisar em detalhe algumas das mais importantes obras
sobre o tema ao longo da história do Brasil, com particular atenção para o período
republicano, o curso também tem como objetivo familiarizar os alunos com as
discussões políticas e acadêmicas deste campo em nosso país. Temas e conceitos como
“sociedade civil”, “cidadania”, “clientelismo”, “autonomia”, “relação com o Estado”,
entre outros, merecerão especial destaque nas leituras e discussões em sala de aula.
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