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Ementa

A disciplina se dedica ao estudo histórico, conceitual, comparativo e crítico da cidadania. História

da cidadania.  Conceitos políticos e sociológicos de cidadania.  Estudos comparativos de sobre a

consolidação da cidadania. Direitos, políticas públicas, reconhecimento e trabalho; conflitos sociais

e desigualdades. Cultura política e democracia. Bem-estar social, movimentos políticos e luta por

direitos. Cidadania no Brasil e no mundo.

Programa de curso

O objetivo do curso proposto é debater as perspectivas teóricas de diferentes autoras e  autores

brasileira/os e estrangeira/os que,  se apropriando de teorias clássicas e contemporâneas sobre a

desigualdade e a cidadania, formularam interpretações particulares sobre o conceito de cidadania, a

relação entre cidadania, Estado e direitos e pensaram em alternativas e críticas ao estabelecimento

de uma ordem cidadã, em particular pensando no contexto Brasileiro.

Metodologia e avaliação

Em  função  da  pandemia  do  novo  coronavírus  a  das  medida  emergenciais  de  adequação  das

atividades didáticas à modalidade  de aulas não presenciais,  o curso será ofertado por meio de

atividades virtuais síncronas e assíncronas. Atividades síncronas são aquelas em que estudantes e

professor interagem no mesmo espaço virtual ao mesmo tempo. Exemplos dessas atividades são

aulas expositivas em vídeo em tempo real e com participação das e dos estudantes que puderem

participar dessas atividades. Tais atividades deverão ocupar não mais que 50% do tempo do curso e

ocorrerão no horário previamente agendado para as aulas. Atividades assíncronas são aquelas em

que estudantes  e professor realizam tarefas fora do horário das aulas. Exemplos de tais atividades

são trabalhos escritos, postagens em fóruns, gravação de vídeos (por parte do professor) e assistir a

vídeos previamente gravados.

Os encontros sincrônicos ocorrerão no horário previamente agendado para as aulas, sextas-

feiras,  às  14:30,  serão  expositivos  e  terão  duração de cerca  de  três  horas,  com o professor  se
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encarregando da apresentação dos textos básicos e de seus conceitos fundamentais, mas espera-se

que as e  os participantes tenham lido os textos e se preparado,  levantando questões sobre esta

bibliografia. Os encontros sincrônicos serão gravados em plataforma e com meio a ser informado

no primeiro encontro e posteriormente serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem

Moodle. Todo o material do curso será disponibilizado no mesmo Moodle.

As atividades assíncronas serão realizadas no Moodle e serão combinadas com a turma por

meio de fórum de discussão criado no próprio Moodle. Essas atividades consistirão na postagem,

por parte da ou do estudante de algum tipo de material que ateste o uso da bibliografia do curso

(questões formuladas a partir do texto, fichas de leitura, etc.).

A avaliação é optativa e consistirá no desenvolvimento de reflexão – preferencial, mas não

obrigatoriamente relacionada aos projetos de pesquisa individuais – acerca de como um ou mais das

autoras  e/ou  autores  tratados  no  curso  poderiam  orientar  a  formulação  de  uma  pergunta  de

investigação.  Aquelas  ou  aqueles  que  quiserem  poderão  entregar  também  um  ensaio  final  (a

combinar com o professor).

Cronograma

13/11/2020 – Aula 01: Apresentação do curso

Turner, Brian S., “Outline of a Theory of Citizenship”. In: Chantal Mouffe (ed.),  Dimensions of

radical democracy, London: Verso, 1992, p. 33-62; 

Carvalho, José Murilo. “Cidadania: tipos e percursos”. Estudos históricos – CPDOC, vol. 9, n. 18,

p. 337-359, 1996.

Silva, Josué Pereira da. “Nota crítica sobre a cidadania no Brasil”. Idéias, n. 1 – Nova série, 2010,

p. 95-119.

20/11/2020 – Aula 02: Conceito e percursos da cidadania

Marshall, Thomas H.. “Citizenship and social class”. Citizenship and social class and other essays.

Cambridge: Cambridge University Press, 1950, p. 1-85;

Honneth,  Axel.  “Historical  background:  the  right  to  freedom”.  Freedom’s  Right.  The  social

foundations of democratic life. Cambridge: Polity press, 2014, p. 13-67.

Carvalho, José Murilo. “Capítulo I: Primeiros passos (1822-1930)”. Cidadania no Brasil: o longo

caminho. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002, p. 15-84;

Carvalho, José Murilo. “Capítulo II: Marcha acelerada (1930-1964).  Cidadania no Brasil: o longo

caminho. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002, p. 85-154.
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27/11/2020 – Aula 03: Cidadania política

Habermas, Jürgen. “Cidadania e identidade nacional (1990)”. Facticidade e validade. Contribuições

para uma teoria discursiva do direito e da cidadania. São Paulo: Editora Unesp, 2020, p. 653-680.

Shelby,  Tommie.  “Liberty,  Equality,  Fraternity”.  Dark ghettos.  Injustice,  Dissent,  and Reform.

Cambridge/London: The Belknap press of the Harvard University Press, 2016, p. 17-116.

Lavalle, Adrán Gurza. “Cidadania, igualdade e diferença”. Lua nova, n. 59, p. 75-93, 2003.

04/12/2020 – Aula 04: Cidadania e o Estado de bem-estar social

Esping-Andersen, Gosta. “The three political economies of the Welfare State”. The three worlds of

welfare capitalism. Cambridge/Oxford: Polity press, 1990, p. 9-35.

Esping-Andersen.  Gosta.  “Welfare-State  regimes  in  the  post-industrial  structures”.   The  three

worlds of welfare capitalism. Cambridge/Oxford: Polity press, 1990, p. 221-229.

Kerstenetzky, Celia Lessa e Kerstenetzky, Jacques. “O Estado (de Bem-Estar social) como ator do

desenvolvimento: Uma história das ideias”. Dados – Revista de ciências sociais, vol. 58, n. 3, 2015,

p. 581-615.

11/12/2020 – Aula 05: Cidadania e direitos

Lavinas, Lena. “Universalizando direitos”. Observatório da Cidadania, 2004, p . 67-74;

Fraser, Nancy. “Between marketization and social protection: Resolving the feminist ambivalence”.

Fortunes of feminism. From women’s liberation to identity politics to anti-capitalism. London/New

York: Verso, 2013, p. 227-241.

Lister, Ruth. “Citizenship: towards a feminist synthesis”, Feminist Review, no.57, autumn 1997, p .

28-48.

(Intervalo de final de ano)

05/02 – Aula 06: Formas da cidadania no mundo

Turner, Brian S., “Contemporary Problems in the Theory of Citizenship”. In: Brian S. Turner (ed.),

Citizenship and Social Theory, London: Sage, 1993, p.1-18.

Standing,  Guy.  “Fictious  decommodification:  the  failure  of  industrial  citizenship”.  Work  after

globalization. Building occupational citizenship. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2009, p.

32-56.

Young, Iris Marion. “Insurgency and the Welfare capitalist society”.  Injustice and the politics of

difference. Princeton: Princeton University press, 1990, p. 66-95.
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Olin Wright, Erik. “The socialist compass”.  Envisioning real utopias. London/New York: Verso:

2009, p. 72-105.

12/02 – Aula 07: Formas da cidadania no Brasil 

Santos, Wanderley Guilherme dos. “Do laissez-faire repressivo à cidadania em recesso”. Cidadania

e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979, p. 71-123.

Telles,  Vera da Silva.  “Pobreza e  cidadania:  figurações  da  questão  social  no Brasil  moderno”.

Pobreza e cidadania, São Paulo, Editora 34, 2001, pp.13-56.

Silva,  Josué Pereira da.  “Desigualdade no debate brasileiro: entre cidadania e reconhecimento”.

Sociologia crítica e a crise da esquerda. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 135-156.

19/02 – Aula 08: Desafios à cidadania I: desigualdades

Olin Wright, Erik. “Inequality”.  Interrogating inequality: essays on class analysis, socialism, and

Marxism. London/New York: Verso, 1994, p. 21-31.

Kerstenetzky, Celia Lessa. “Redistribuição e desenvolvimento? A economia política do programa

Bolsa Família”, DADOS, vol.52, no.1, Rio de Janeiro, 2009, p. 53-83.

Medeiros, Marcelo.  “Desigualdade social, riqueza e pobreza no Brasil”. O que faz os ricos ricos: o

outro lado da desigualdade brasileira. São Paulo: Hucitec/ANPOCS, 2005, p. 33-53.

Salata, André. “Inequalities and the Brazilian new democracy: Income distribution between classes

in recent decades”. Sociologia & antropologia, vol. 06, n. 01, 2016, p. 181-208.

26/02 – Aula 09: Desafios à cidadania II: cultura política

Sobottka, Emil e Santo, Thais de. “Reconhecimento, justiça e a questão da autonomia: desafios para

uma teoria social normativa”. Política & Sociedade, v. 17, n. 40, 2018, p. 65-87.

Silva, Josué Pereira da. “What is Left? Nota crítica sobre desigualdade e justiça”. Sociologia crítica

e a crise da esquerda. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 195-223.

Fraser, Nancy and Gordon, Linda. “A genealogy of ‘dependecy’. Tracing a keyword of the US

Welfare”.  Fortunes of feminism.  From women’s liberation to identity politics to anti-capitalism.

London/New York: Verso, 2013, p. 83-110.

Neves, Marcelo. “Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente”, DADOS, Rio de

Janeiro, vol.37, no.2, 1994, pp. 253-276.
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05/03 – Aula 10: Desafios à cidadania III: cultura política no Brasil

Sales, Teresa. “Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira”,  Revista Brasileira de

Ciências Sociais, v. 9, n. 25, 1994, pp. 26-37;

Lavinas, Lena. “Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da prática”, Econômica,

vol. 4, n. 1, p. 25-59, 2002.

Souza,  Jessé.  “A  gramática  social  da  desigualdade  brasileira”,  Revista  Brasileira  de  Ciências

Sociais, vol.19, no. 54, 2004, pp. 79-96; 

Neves, Paulo Sérgio Costa. “Reconhecimento ou Redistribuição: O que o debate entre Honneth e

Fraser diz das lutas sociais e vice-versa. POLÍTICA & SOCIEDADE (IMPRESSO), v. 17, n. 40,

2018, p. 234-257

12/03 – Aula 11: Cidadania, direitos e o Estado. A importância do desenho institucional. Ft. Prof.

Tiago Borges

Santos, Wanderley Guilherme dos. “Legislação, instituições e recursos de política social brasileira”.

Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979, p. 15-48.

Przeworski, Adam. “Material interest, class compromisse, and the State”.  Capitalism and social

democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 171-204.

Kerstenetzky,  Celia  Lessa.  “Em  direção  a  um  estado  do  bem-estar  social  universalista

redistributivo?”. O Estado do bem-estar social na era da razão. A reinvenção do Estado social no

mundo contemporâneo. Riod e Janeiro: Elsevier, 2012, p. 211-255.

Esping-Andersen. Gosta. “The Welfare State as a system of stratification”.  The three worlds of

welfare capitalism. Cambridge/Oxford: Polity press, 1990, p. 55-78.

19/03 – Aula 12: Encerramento do curso: Cidadania e emancipação

Fraser, Nancy. “Struggle over needs: Outline of a socialist-feminist critical theory of late-capitalist

political  culture”.  Fortunes  of  feminism.  From women’s  liberation  to  identity  politics  to  anti-

capitalism. London/New York: Verso, 2013, p. 53-82.

Lavinas, Lena. “21st Century Welfare”. New left review, 84, nov-dec. 2013, p. 5-40.

Honneth,  Axel.  “Paths  of  renewal  (I):  Socialism  as  historical  experimentalism”.  The  Idea  of

socialism. Towards a renewal. Cambridge/Malden: Polity, 2017, p. 51-74;

Honneth,  Axel.  “Paths  of  renewal  (II):  The  idea  of  a  democratic  form of  life”.   The  Idea  of

socialism. Towards a renewal. Cambridge/Malden: Polity, 2017, p. 76-108.

Mulligan,  Roisin.  “Universal Basic income and recognition theory – A tangible step toward an

ideal”. Basic income studies, vol. 8, n. 2, 2013, p. 153-172.
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