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37º Encontro Anual da ANPOCS 
Ementas dos Seminários Temáticos (ST's) 

 

ST01    Desenvolvimento: debate contemporâneo, experiências e projetos 
Coordenação:     Eduardo Salomão Condé - (UFJF), Francisco Fonseca (FGV-SP) 

Ementa: O centro da proposta se localiza no tema do desenvolvimento, particularmente suas 
abordagens considerando o Brasil e a América Latina. Preocupa-se com as diferentes trajetórias 
histórico-sociais, objetivando comparar semelhanças e diferenças reconhecendo a diversidade de 
caminhos adotados e recusando a tese, corriqueira nos anos de 1990, da existência de um 
mimetismo institucional capaz de unificar as diferentes trajetórias e convergir em torno de um 
programa econômico ortodoxo. Desenvolvimento é aqui compreendido como a existência de uma 
forte relação entre as estruturas produtivas e geradoras de riqueza e a temática da distribuição desta 
mesma riqueza e o bem-estar social, considerando que as trajetórias dos países indicam diversas 
alternativas de construção desta relação. É particularmente relevante a rejeição aos modelos de 
ajuste unificador preconizados pelo denominado “consenso de Washington”(seja o primeiro ou o 
segundo “consensos”) particularmente por seu fracasso com relação a promover crescimento, 
reduzir a pobreza e reduzir a insegurança econômica, sem contar sua capacidade em produzir crises 
financeiras e gerar estagnação sem resultados redistributivos. Os estados reúnem condições e devem 
se empenhar na formulação e implementação dos seus próprios projetos de desenvolvimento interno 
e inserção global, utilizando-se também de parcerias com o setor privado, sem ruptura com a 
estabilidade monetária e equilíbrio fiscal, ainda que sem jamais esgotar-se neles. Assim, a proposta 
deseja, em primeiro lugar, acolher contribuições que se disponham a refletir, de forma rigorosa e 
crítica, sobre a trajetória de desenvolvimento capitalista recente adotada no Brasil procurando 
discutir as conquistas, os limites, as rupturas e os desafios apresentados nessa trajetória. Em 
segundo, considerando que o conceito de desenvolvimento passou, nos últimos anos, a ser pensado 
de forma mais ampla, incorporando também a realização de outras capacidades humanas, como a 
capacidade de ter uma vida longeva, de educação, de participação política, entre outras, deseja 
acolher trabalhos considerando o desenvolvimento à luz da literatura sobre desenvolvimento 
humano e social para além de pensar o mesmo. Finalmente, observando políticas e ações 
específicas, cabe acolher trabalhos que reflitam sobre o tema do desenvolvimento sócio-ambiental e 
ciência e tecnologia, abordagens fronteiriças para o debate em torno de projetos de 
desenvolvimento. 

 
ST02    O pensamento social latinoamericano e os desafios do Século XXI 
Coordenação:     Carlos Eduardo da Rosa Martins (UFRJ), Sedi Hirano (USP) 
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Ementa: Este seminário temático pretende articular o aporte do pensamento social latinoamericano 
à análise dos grandes temas contemporâneos que permeiam a conjuntura de nossa região, elencando 
como centrais os seguintes: 1. Os clássicos do pensamento latinoamericano: a longa duração e os 
desafios do século XXI. 2. Modelos de desenvolvimento na América Latina: neoliberalismo e pós-
neoliberalismo 3. Nova geopolítica internacional e os processos de integração na América Latina e 
Caribe: BRICS, CELAC, UNASUL, MERCOSUL, ALBA, NAFTA e Aliança do Pacífico 4. A 
America Latina diante da crise dos países centrais e da emergência da China como potência 5. 
Imperialismo, hegemonia dos Estados Unidos e processos de desestabilização na América Latina e 
Caribe 6. O papel do Brasil nos processos de Integração Regional 7. A questão haitiana: a Minustah 
e a presença brasileira 8. Dependência, desigualdade, pobreza e democracia na América Latina 9. 
Nacionalismo popular, terceira via e neoliberalismo na América Latina 10. Democracia 
participativa, democracia representativa e populismo na América Latina 11. Monopólio dos meios 
de comunicação e democratização da educação e da cultura 12. Povos originários, colonialismo 
interno e etnias: movimentos sociais e refundação do Estado. 13. O socialismo na América Latina e 
os desafios do século XXI. 

 

ST03    Estudos legislativos: avanços e perspectivas 
Coordenação:     Mauricio Assumpção Moya (UFRGS), Marta Mendes Rocha (UFJF) 

Ementa: O seminário terá dois objetivos principais. O primeiro será valorizar o debate de questões 
teóricas e metodológicas que envolvem os estudos legislativos, colocando em perspectiva crítica as 
estratégias utilizadas e estimulando trabalhos inovadores e abordagens comparadas. O segundo será 
estimular a interlocução entre estudos sobre o processo legislativo de estados e municípios 
brasileiros, a fim de possibilitar a construção de um conhecimento mais abrangente sobre essas 
instituições subnacionais. A ideia é incentivar a diversificação temática dos trabalhos e a elaboração 
de abordagens multidimensionais, com estudos que ultrapassem a observação dos atores 
tradicionais do processo legislativo (deputados, senadores, chefes de Executivo), e incorporem 
'novos' atores (Judiciário, ONGs, mídia, agências reguladoras, órgãos internacionais) bem como o 
resultado mais importante desse processo, a produção de políticas públicas. A área conta 
tradicionalmente com um grande número de trabalhos inscritos, a participação de pesquisadores 
consagrados e um bom público, e consolidou-se como um espaço de debate intelectual de alto nível 
e de produção de pesquisas de qualidade. 
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ST04    Comportamento político 
Coordenação:    Mario Fuks (UFMG), Mathieu Turgeon (UNB) 

Ementa: Nos últimos anos, presenciamos fenômenos políticos que colocam em evidência a 
importância dos estudos sobre o comportamento político e opinião pública no Brasil. Primeiro, as 
eleições de 2010, que recolocaram na agenda de pesquisa o debate em torno do voto econômico, 
assim como dos efeitos de valores conservadores sobre o voto. Além disso, os debates sobre 
tolerância política entraram, de vez, no rol dos issues mais salientes na vida política brasileira. 
Temas controversos como a homofobia, as cotas para minorias nas universidade e o ensino religioso 
nas escolas deixaram de ser eventuais para ocupar lugar cativo na agenda pública. Da mesma forma, 
o tema da corrupção não apenas adquiriu saliência nos meios de comunicação, mas provocou a 
reação da sociedade civil brasileira, passando de uma postura passiva para a ação política, como no 
caso da lei ficha limpa e do julgamento do “mensalão”. O que é particularmente interessante de se 
observar atualmente é a maior presença de debates políticos acerca de temas ditos mais socialmente 
sensíveis, debates quase inexistente há poucos anos atrás. 
          Todos esses eventos colocam os estudos sobre cultura política, comportamento eleitoral e 
engajamento cívico na ordem do dia e suscitam uma série de perguntas de pesquisa. Como o eleitor 
escolhe seu voto? Quais são os determinantes que entram na decisão do voto? Existem fatores que 
condicionam os efeitos desses fatores, como o conhecimento político, por exemplo? E a formação 
de atitudes políticas? Como as pessoas desenvolvem opiniões sobre questões políticas? Essas 
atitudes são estáveis? Quais são os fatores que podem incentivar as pessoas a rever suas atitudes e 
opiniões sobre assuntos políticos? Quem participa da vida política, doando tempo ou dinheiro para 
partidos e candidatos ou para causas políticas? Há fatores contextuais que contribuem para a maior 
participação política? As conversas com familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho 
influenciam o nosso comportamento eleitoral, nossas atitudes políticas e nossa participação 
política? E a mídia, ela também tem efeitos sobre a participação? A área de estudo de 
Comportamento Político abarca todas essas perguntas que vêm das pesquisas sobre comportamento 
eleitoral, opinião pública, participação política, cultura política e comunicação política. A nossa 
proposta de ST busca dar espaço dentro da ANPOCS para pesquisadores trabalhando com essas 
perguntas sobre o comportamento das massas. 

 

ST05    Democracia e desigualdades 
Coordenação:    Luis Felipe Miguel (UnB), Daniel de Mendonça  (UFPel) 

Ementa: O objetivo deste Seminário Temático é proporcionar um espaço para a reflexão sistemática 
acercados limites das democracias realmente existentes e o impacto das desigualdades (econômicas, 
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sociais, culturais, de gênero, étnicas) sobre esses regimes. Pretende reunir abordagens que 
tensionam as compreensões correntes da democracia, expondo formas alternativas da ação política, 
questionando as fronteiras da representação e da participação nas democracias liberais, discutindo 
as diferentes formas da produção e do exercício do poder nas sociedades contemporâneas, visando 
ainda à ampliação da agenda democrática. 
 O Seminário Temático pretende abrigar as múltiplas discussões que nascem desta relação 
entre democracia/desigualdades, reunindo diferentes perspectivas e fundindo abordagens teóricas, 
históricas e empíricas. Ele está aberto, em primeiro lugar, às reflexões sobre a democracia e sobre o 
político que estão embasadas em correntes teóricas que dialogam de forma crítica ou até mesmo as 
que se opõem frontalmente à tradição liberal (tais como, por exemplo, as abordagens teóricas 
neopopulistas e as recentes reformulações sobre a hipótese comunista). Está aberto, de forma mais 
geral, aos debates sobre os limites da democracia nas sociedades contemporâneas, vinculados às 
múltiplas assimetrias nelas vigentes (de riqueza, de classe, de gênero, de raça, de orientação sexual, 
entre outras) e aos obstáculos à agência autônoma, seja individual ou coletiva. E está aberto também 
a trabalhos sobre as novas formas de ativismo, sobre os espaços alternativos de construção de 
projetos coletivos, sobre os embates políticos cotidianos e sobre as vias possíveis ou utópicas de 
transformação social. 

 

ST06    Espaço e território no pensamento brasileiro: história, ciências sociais e questões de 
pesquisa 
Coordenação: João Marcelo Ehlert Maia (CPDOC/FGV-RJ), Nisia Trindade Lima (Fiocruz) 

Ementa: O grupo se propõe a acolher propostas que se dediquem ao estudo do espaço e do território 
no pensamento brasileiro. Entende-se que tal temática abriga diversos objetos de pesquisa, tais 
como: intelectuais e representações geográficas da identidade nacional, viagens científicas e state-
building, ciência e vida pública e literatura e geografia. O grupo também tem uma natureza 
interdisciplinar, já que procura combinar abordagens próprias das ciências sociais com enfoques 
historiográficos, o que já se constitui uma tradição na área do pensamento brasileiro. 

 

ST07    A metrópole na sociedade contemporânea 
Coordenação: Maria do Livramento Clementino (UFRN), Luciana Teixeira Andrade (PUC Minas) 

Ementa: Esta proposta focaliza as metrópoles na sociedade contemporânea se interrogando sobre o 
que as grandes aglomeracões urbanas geram de novo na compreensão da sociedade atual. . 
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Focalizará ,também, que nas metrópoles estão se acumulando os efeitos mais dramáticos da crise 
social brasileira e latino americana. O ST irá se dedicar à análise da compreensão espaçco-tempo na 
aceleracão da vida social; das múltiplas escalas da vida social na cidade; da sociabilidade nas novas 
formas de aglomeraçcão que combinam concentraçcão e dispersão, seus impactos nas interaçcões 
sociais, na cultura, na vida política. Propõe ainda discutir as novas formas de agrupamento 
territorial e seus impactos da estruturaçcão social;além da diferenciaçcão social nas regiões 
metropolitanas.    

 

ST08    Partidos e sistemas partidários 
Coordenação:     Marcia Ribeiro Dias (PUCRS), Oswaldo M. E. Amaral (UNICAMP) 

Ementa: O Seminário Temático Partidos e Sistemas Partidários tem como eixo principal as questões 
relacionadas aos processos de organização, estruturação e atuação dos partidos políticos nos 
sistemas representativos das democracias contemporâneas. Entre outros temas, pretende-se abordar 
o recrutamento político; a organização partidária e suas estratégias de competição na arena eleitoral; 
o desempenho e a composição de forças dos partidos no Legislativo; as experiências partidárias no 
governo; e os padrões de interação e competição políticas construídos pelos partidos. Espera-se que 
haja diferentes ângulos de aproximação dos temas sob análise (estudos de casos e/ou comparações 
longitudinais ou transversais) e diversos âmbitos de definição do objeto empírico (subnacional, 
nacional ou entre partidos/sistemas de diferentes países). 

 

ST09    Empresas, mercados e sociedade  
Coordenação: Sandro Ruduit Garcia (UFRGS), Marcelo Sampaio Carneiro (UFMA) 

Ementa: Propõe-se  apresentar e discutir investigações sobre fenômenos socioeconômicos, 
destacando-se dois eixos temáticos: empresas (formas de organização e gestão, redes de 
colaboração, fundos de investimento, finanças, atividades de criação e inovação, 
internacionalização, governança e empreendedorismo); e mercados (construção, regulação, 
performatividade, consumo, crédito, dinheiro e moeda). Em ambos os eixos, são privilegiados 
estudos que focalizem possibilidades e impasses criados pela recente experiência de crescimento 
econômico do país. Sem prejuízo à diversidade de abordagens teórico-metodológicas e ao diálogo 
multidisciplinar, espera-se não apenas alcançar maior visibilidade e afirmação de uma profícua 
produção científica, mas também incentivar jovens pesquisadores a contribuir para o entendimento 
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das transformações socioeconômicas no país e no mundo, na atual fase de desenvolvimento 
capitalista. 

 

ST10   Teoria política e pensamento político brasileiro: qual conflito? Que identidade? 
Coordenação:     Cícero Romão Resende de Araújo (USP), Christian Edward Cyril Lynch - (IESP-
UERJ) 

Ementa: O seminário temático “TEORIA POLÍTICA E PENSAMENTO POLÍTICO 
BRASILEIRO: QUAL CONFLITO? QUE IDENTIDADE?” pretende reunir os interessados no 
estudo dos grandes debates da teoria política contemporânea e da história do pensamento político. A 
proposta visa preservar a aglutinação de um campo de pesquisa que há anos promove atividades de 
discussão nos moldes dos GTs e STs da Anpocs, periodicamente escolhendo um novo tema, amplo 
o suficiente para atrair a pluralidade de correntes e perspectivas que caracterizam o campo. Para 
este ST, propõe-se discutir como tradições e correntes teóricas mobilizam conceitos e argumentos 
em torno dos problemas do conflito e/ou da identidade, seja no interior de comunidades políticas e 
Estados, seja em suas relações externas. Os interessados poderão abordar o tema tendo em vista o 
diálogo com a teoria política universal, assim como o diálogo com o pensamento político brasileiro. 
De modo que serão selecionados trabalhos no âmbito da teoria política clássica e da teoria política 
contemporânea, além dos que discutam correntes e autores constituintes da tradição nacional – mas 
trabalhos que, de diferentes formas, possam articular os termos que compõem o título deste 
seminário. Também é incentivada a reflexão, da ótica da teoria política, sobre questões controversas 
que fazem parte dos debates públicos correntes, relacionados aos problemas do conflito e/ou da 
identidade, e que procure esclarecer seu impacto na elaboração de políticas públicas, decisões 
legislativas e de tribunais constitucionais e internacionais. 

 

ST11    O marxismo e seus críticos 
Coordenação:     Luiz Eduardo Pereira da Motta  (UFRJ), Marcos Del Roio (UNESP) 

Ementa: O presente Seminário Temático Marxismo e Seus Críticos tem como objetivo demarcar a 
posição da teoria marxista em relação às críticas que lhe foram constituídas no campo ao longo do 
século XX e no início do século XXI a respeito de várias questões como a ausência de uma teoria 
do Estado ou da democracia no marxismo, o fim das classes sociais,a experiencia totalitária, 
evolucionismo e economicismo no marxismo, etc.Portanto, pretendemos mostrar a réplica marxista 
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a essas críticas tentando, assim, construir um diálogo do marxismo com as demais correntes de 
pensamento. 

 

ST12    Instituições judiciais, política e moralidades na democracia. 
Coordenação:     Débora Alves Maciel (UNIFESP), Antonio Cesar Pimentel Caldeira (UNIRIO) 

Ementa: O Judiciário brasileiro tem sido arena de decisão sobre disputas e controvérsias de forte 
apelo ético-moral que vão da corrupção política e administrativa, ao ensino da religião nas escolas 
públicas e a união homoafetiva; da pesquisa com células-tronco embrionárias, a antecipação de 
partos de fetos anencéfalos e a proteção de "direitos" dos animais e da natureza. O protagonismo 
dos tribunais contribui para a redefinição tanto dos temas e das formas de mobilização de elites 
políticas, grupos de interesse e de movimentos sociais quanto dos padrões de atuação dos tribunais, 
das categorias jurídicas, dos conflitos entre elites e das identidades profissionais dos juristas. O ST 
propõe reunir e debater pesquisas e formulações teóricas sobre a significação política da 
mobilização junto aos tribunais e do protagonismo judicial em torno de conflitos envolvendo 
noções e princípios de moralidade pública e privada. O objetivo é contribuir para a agenda de 
pesquisas empíricas e a formulação de categorias analíticas sobre as relações entre instituições 
judiciais e processos políticos no contexto da democracia contemporânea, em particular da 
brasileira. 

 

ST13    Metamorfoses do rural contemporâneo 
Coordenação:     Rodrigo Constante Martins (UFSCAR), Flávio Sacco dos Anjos (UFPel) 

Ementa: Em consonância com a superação do antagonismo campo-cidade como eixo estruturador 
dos instrumentos de análise das questões sociais, este Seminário Temático propõe-se a debater 
realidades e categorias analíticas que se apresentam à luz de novos instrumentais teórico-
metodológicos nos estudos rurais. Buscar-se-á a sistematização e a discussão de estudos feitos no 
Brasil que versem sobre as metamorfoses contemporâneas do rural, promovendo um espaço de 
interlocução acerca dos novos desafios postos pelo mundo rural à teoria social. Dentre os temas 
centrais a serem discutidos, estão as transformações sócio-demográficas do rural (masculinização, 
envelhecimento, desagrarização), a regulação ambiental, a governança sócio-territorial, 
globalização e reestruturação dos espaços rurais, multifuncionalidade, pluriatividade, o papel das 
redes de solidariedade e de cooperação no campo, a inovação social, os regimes de qualidade e 
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tipicidade dos produtos agroalimentares e o que se veio a chamar de processos de construção social 
da qualidade.  

 

ST14    Ciência, tecnologia, inovação e sociedade 
Coordenação: Maria Conceição da Costa (UNICAMP), Fabricio Monteiro Neves (UnB) 

Ementa: O Seminário Temático propõe agregar estudos sobre as transformações científicas e 
tecnológicas, e os impactos destas dinâmicas na sociedade. Orienta-se por uma perspectiva 
interdisciplinar, tendo como foco a articulação de questões que abordem de forma integrada áreas 
como sociologia da ciência, sociologia da tecnologia e da inovação; sociologia do conhecimento 
científico; sociologia da educação; antropologia da ciência e da tecnologia; estudos de laboratório; e 
política científica e tecnológica. Os eixos temáticos a se contemplar serão: a relação entre ciência, 
tecnologia e sociedade; os fatores sociais na conformação do conhecimento científico; análises do 
ensino superior e das universidades em termos das dinâmicas de produção de conhecimento; 
políticas de ciência, tecnologia e inovação; educação e formação tecnológica; processos de 
inovação associados ao desenvolvimento regional e setores econômicos intensivos em 
conhecimento. 

 

ST15    Sobre periferias: novos conflitos no espaço público 
Coordenação:     Cibele Saliba Rizek (USP), Patricia Birman (UFRJ) 

Ementa: Sobre Periferias: novos conflitos no espaço público As periferias das grandes cidades têm 
sido palco de transformações intensas nas últimas quatro décadas. Todos os pilares da vida social 
desses territórios – o trabalho, a família, a religião e o projeto de mobilidade ascendente – tem sido 
alterados profundamente, desde os anos 1970 até hoje. A compreensão dessas transformações 
desafia diferentes disciplinas das Ciências Sociais (ao menos a sociologia e a antropologia urbanas, 
do trabalho, da religião, da família, da política e da violência, além da ciência política preocupada 
com a construção democrática e as políticas públicas). Esta Sessão Temática tem por objetivo 
refletir sobre essas transformações, privilegiando tanto trabalhos empíricos que permitam ampliar a 
capacidade comparativa entre diferentes contextos brasileiros e internacionais, quanto contribuições 
teórico-metodológicas que amparem as reflexões em curso. Reafirmamos o nosso interesse em 
manter os objetivos que foram perseguidos ao longo deste período: “refletir, em perspectiva 
comparada, sobre os processos de transformação em curso nas margens da cidade contemporânea, 
investigando em especial a temática do conflito e suas formas de gestão, perpassadas por tentativas 
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de mobilização política, gerenciamento social e uso da força”. Durante os últimos três anos as 
reuniões do GT dedicaram-se a garantir o que se constituiu como a sua “aposta analítica”, pautada 
nas relações entre as transformações no trabalho, na família, na moradia e na dinâmica da violência. 
Em outras palavras, através dos múltiplos cruzamentos dessas relações, pretendemos acolher 
reflexões sobre a temática do conflito que insistam sobre a sua capilaridade e as várias escalas em 
que esta se articula. Propomos assim, o seguinte formato para a estruturação dos três eixos do ST 
em 2013 “Sobre Periferias: novos conflitos no espaço público”. 

 

ST16    Financiamento político no Brasil: o impacto do dinheiro sobre partidos, eleições, 
candidatos e representantes 
Coordenação:     Emerson Urizzi Cervi (UFPR); Mauro Macedo Campos (UENF) 

Ementa: O seminário temático tem como tema financiamento político no Brasil. Propõe-se a 
analisar sob diferentes ângulos o impacto dos recursos públicos e privados sobre partidos, eleições, 
candidatos e representantes, ao longo das campanhas e nos interstícios eleitorais. Os objetivos 
específicos são: i) Analisar vantagens e desvantagens dos diversos modelos existentes de 
financiamento político; ii) Comparar a composição do financiamento recebido por candidatos e 
partidos para as eleições gerais e municipais; iii) Analisar o financiamento político como variável 
independente, a partir do seu impacto sobre o desempenho eleitoral, e como variável dependente, a 
partir dos determinantes do financiamento político; iv) Investigar a lógica presente no 
comportamento dos doadores partidários e eleitorais; v) Verificar se e como a atuação de eleitos em 
disputas majoritárias e proporcionais é influenciada pelos interesses dos doadores; e vi) Discutir 
propostas para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de financiamento de campanhas. A ST 
também pretende servir como espaço para troca de experiências, metodologias de pesquisa e 
consolidação de uma rede de pesquisa sobre financiamento político no âmbito dos programas de 
pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil. 

 

ST17    Mídia, política e eleições 
Coordenação:     Flávia Biroli  (UnB), Ricardo Fabrino Mendonça  (UFMG) 

Ementa: Este seminário temático abriga diferentes dimensões das relações entre comunicação e 
política, explorando um vasto campo de produção de conhecimento nas ciências sociais 
contemporâneas. Tal campo encampa temas como as representações midiáticas, a conformação da 
opinião pública, os processos eleitorais e as estratégias comunicativas neles empregadas e o 
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discurso político e suas repercussões na vida democrática. Tendo em mente esse conjunto de temas 
e as contribuições interdisciplinares para sua análise, o seminário se organiza em torno de três 
eixos: (1) Democracia, mídia e representação, enfocando a relação entre a mídia, o estado e a 
sociedade civil, sua influência na representação e na participação política, a comparação entre 
diferentes modelos de organização da mídia e o impacto da internet e das mídias alternativas sobre a 
organização dos grupos sociais e a formação dos interesses; (2) Mídia e espaço público, incluindo 
aspectos teóricos e pesquisas empíricas sobre a conformação do debate público, a relação entre o 
ambiente midiático e a ampliação ou restrição à pluralidade, o uso e impacto das diferentes 
tecnologias, veículos e linguagens; (3) Processos eleitorais, contemplando o enfrentamento de 
questões teóricas e metodológicas acerca de pesquisas de opinião, estudos sobre marketing político, 
comportamento eleitoral e formação da agenda, análises sobre a construção do ambiente político-
eleitoral, considerando o impacto das formas tradicionais e das novas formas da ação política. 

 

ST18    Trabalho e ação sindical na sociedade contemporânea 
Coordenação:     Marco Aurélio Santana (UFRJ), Roberto Véras de Oliveira (UFPB) 

Ementa: A presente proposta de Seminário Temático busca discutir questões relativas à realidade do 
trabalho e da ação dos trabalhadores na sociedade contemporânea. Neste sentido, serão analisadas 
as reconfigurações no mundo do trabalho, ocorridas e/ou em curso, decorrentes dos processos de 
reestruturação do capitalismo e do advento da sociedade global, da incoporação e diversificação de 
medidas liberalizantes e desregulamentadoras da economia e do mercado de trabalho, da retomada 
de políticas de desenvolvimento, entre outros. O ST intenta refletir sobre as novas características do 
trabalho e da classe trabalhadora em toda a sua heterogeneidade, nas condições de formalidade ou 
de informalidade, incluindo ai a emergência de novas ocupações e categorias de trabalhadores, o 
novo desenho do assalariamento, a reconfiguração de formas pretéritas e instavéis de inserção no 
mercado de trabalho, bem como as desigualdades de gênero, raça e geração, analisando as 
implicações sociais daí emergentes. Busca, ao mesmo tempo, e em associação com tais processos, 
identificar as tendências recentes das ações sindicais, em termos de forma e conteúdo, bem como os 
desafios e possibilidades que daí derivam. 
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ST19    O mundo das artes: culturas artísticas, práticas sociais e dimensões simbólicas 
Coordenação:     Glaucia Villas Bôas (UFRJ), Edson Farias (UnB) 

Ementa: Esta proposta de Seminário Temático tem como objetivo a discussão de pesquisas recentes, 
concluídas ou em andamento sobre as artes e as culturas artísticas, suas práticas e dimensão 
simbólica. No século XXI, os estudos dos cientistas sobre o tema das artes abarcam dos museus aos 
grafites nas ruas, das salas de concerto aos shows de rap, das performances mais herméticas aos 
desfiles de moda, tornando muito mais complexo o trabalho do pesquisador. Na literatura recente, 
observa-se um aumento tanto das interpretações que passaram a olhar para os problemas estéticos 
como questões centrais das análises empreendidas pelos cientistas sociais, quanto daquelas que 
refletem sobre os bens artísticos como fenômenos de especial relevância para o entendimento da 
realidade contemporânea. Neste sentido, a proposta busca contribuir para o desenvolvimento das 
pesquisas assinalando os seguintes eixos temáticos: permanências e mudanças no campo artístico; 
arte, cultura e cidades; trajetória de artistas, críticos e curadores; politização das identidades 
coletivas e as artes; mercado de arte, criações culturais e economia, e relação das pesquisas sobre 
arte e culturas artísticas com a teoria sociológica. 

 

ST20    Teoria social no limite. Novas frentes/fronteiras na teoria social contemporânea 
Coordenação:     Frederic Vandenberghe (IESP-UERJ), Artur F. A. Perrusi (UFPE) 

Ementa: O objetivo do Seminário Temático é trazer à tona a diversidade de novas abordagens 
teóricas nas ciências sociais (sociologia, antropologia, ciência política), estimulando reflexões sobre 
as relações entre as ciências sociais e as mudanças no mundo contemporâneo. O conjunto de crises 
(ecológica, econômica, cultural, talvez até civilizacional) é evidente a todos e exige um esforço 
coletivo que possa acompanhar e reorientar as reflexões teóricas das sociedades sobre si mesmas. 
Nesse sentido, abordagens inovadoras, dentro das próprias ciências sociais (teoria da complexidade, 
o pragmatismo, teoria do autor-rede, etc.) ou em relação tensa com elas, como é o caso dos 
“Estudos” antidisciplinares (estudos culturais, de gênero, pós-coloniais, etc.), serão privilegiadas. 
Dessa forma, o Seminário foi dividido em dois eixos norteadores: Teoria social e Teoria 
sociológica. O primeiro eixo, propriamente conceitual e normativo, pretende abrir um leque de 
teorizações que contemplem os seguintes temas e reflexões: as epistemologias das ciências sociais, 
as concepções ontológicas e normativas que balizam as linhas teóricas, os desdobramentos 
axiológicos e políticos das teorizações, as fronteiras e os diálogos entre teorias sociais e outras áreas 
de conhecimento (filosofia e economia, mas também psicanálise e biologia, por exemplo) e, por 
fim, as relações e afinidades seletivas entre teorias, posturas metodológicas e diagnósticos do 
presente. O segundo eixo – da teoria sociológica - abarcará teorizações e investigações que 
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identificam, descrevem e classificam as mudanças sociais, culturais e pessoais no mundo social 
contemporâneo. Nesse sentido, contemplar-se-ão diversas temáticas macrossociológicas que 
problematizam a modernidade, o capitalismo, as novas tecnologias no mundo global ou no Brasil ou 
que propõem uma reflexão mais microsociológica sobre novas formas de vida e de socialização, 
políticas de valores e crenças, movimentos sociais e mudanças moleculares, etc. Enfim, o Seminário 
Temático propõe abrir um espaço a novas teorias no cutting edge das ciências sociais e novas 
reflexões sobre a ontologia do presente. 

 

ST21    Esporte e sociedade 
Coordenação:    Luiz Henrique Toledo (UFSCAR), Simone Magalhães Brito (UFPB) 

Ementa: Esta proposta de Seminário Temático: ST Esporte e Sociedade pretende dar continuidade 
ao trabalho desenvolvido nos últimos três anos pelo Grupo de Trabalho Esporte e Sociedade da 
Anpocs. Seu objetivo é fortalecer o debate das Ciências Sociais com as outras Ciências que estudam 
os esportes, enfocando, principalmente, a análise do impacto dos megaeventos, Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas em 2016, na sociedade brasileira. Desde 2011, o GT Esporte e Sociedade 
possibilitou um ambiente único no cenário acadêmico brasileiro através do debate dos diversos 
temas relacionados à realização dos megaeventos no Brasil. Além de analisar sob um prisma crítico 
as questões políticas urgentes ligadas ao mundo dos esportes, o debate possibilitou, numa 
perspectiva comparativa, observar experiências de outras cidades/países sede de olimpíadas e copas 
e, conseqüentemente, o desenvolvimento das pesquisas em andamento na área. Através deste ST 
pretendemos ampliar o debate e crítica sobre a agenda dos megaeventos no Brasil, seus impactos e 
legado. 

 

ST22   Socialidades e movimentos: pessoas, palavras e objetos em circulação 
Coordenação:     John Cunha Comerford (MN UFRJ), Wagner Diniz Chaves  (UFAL) 

Ementa: Com a presente proposta, pretendemos reunir indicações etnográficas e teóricas em torno 
de movimentos de pessoas e de coletividades de diferentes ordens, bem como das formas e 
possibilidades de associação de tais movimentos com a circulação e deslocamento de palavras, 
assuntos, músicas, objetos, comida, animais, plantas, forças e entidades diversas, partindo do 
pressuposto analítico de que elas são inextricáveis aos movimentos humanos. Sempre tendo no 
horizonte essa complexidade e multiplicidade daquilo que se movimenta e se agrega (ou desagrega) 
ao se movimentar, procuraremos explorar possibilidades de reflexão abertas ao tomar "casas", 
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"sítios", "comunidades", "lugares", "cidades", ou quaisquer outras unidades significativas 
demarcadas ou em demarcação nas diferentes situações etnográficas, sob a ótica de sua relação com 
as possibilidades e impossibilidades de movimentos e deslocamentos, de recepção, acolhimento e 
expulsão, bem como com as modalidades de percepção/observação, controle, conhecimento, 
significação e julgamento moral e sócio-poético de tais movimentos. Interessa também debater 
indicações etnográficas sobre as temporalidades favoráveis ou desfavoráveis, auspiciosas ou pouco 
auspiciosas, moralmente valorizadas ou duvidosas, às diversas modalidades de adensamento e 
composição de movimentos (tal como sugerido por exemplo pelas indicações nativas, em certas 
situações etnográficas, de tempos e lugares de "muito movimento" ou "muito parados"). Com essa 
proposta, pretendemos enfocar o tema dos movimentos e da movimentação como constitutivos da 
produção de coletividades de diversas ordens, escalas e graus de permanência no tempo, procurando 
porém escapar a qualquer predefinição da importância teórica e etnográfica de determinados 
movimentos (como quando se elege antecipadamente os deslocamentos "entre países", "do rural ao 
urbano", "entre municípios", e assim por diante). Buscamos considerar aqueles movimentos que em 
cada situação etnográfica e para cada modo de socialidade se apresentem como marcos existenciais 
e sociais especialmente significativos.  

 

ST23    Elites e espaços de poder 
Coordenação:     Ernesto Seidl  (UFS), Adriano Nervo Codato (UFPR) 

Ementa: O objetivo deste Seminário Temático é promover um debate em torno do tema dos grupos 
dirigentes e dos espaços de poder a partir da discussão de trabalhos com foco em diferentes grupos 
dominantes nas mais diversas esferas sociais: política, partidária, cultural, econômica, burocrática e 
estatal, científica, religiosa, profissional, entre outras. Serão contemplados enfoques teóricos 
variados e abordagens metodológicas diversas, com ênfase nos seguintes eixos: i) morfologia dos 
espaços sociais, princípios de hierarquização e mecanismos de recrutamento e seleção de grupos 
dirigentes; ii) transformações recentes no espaço do poder, conflitos entre elites e disputas pela 
afirmação e supremacia de novos grupos dirigentes; iii) reconversão de recursos, legitimação e 
estratégias de reprodução de elites; iv) linguagens específicas e estruturas e estratégias de 
consagração de grupos de elite, disputas discursivas, ações performativas, rituais, visões de mundo 
e estilos de vida; v) discussão do rendimento de abordagens teórico-metodológicas na área e revisão 
de fontes e estratégias para o estudo empírico de grupos dirigentes. Serão bem-vindas análises 
históricas e/ou que propiciem comparações nacionais e internacionais. 
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ST24    Controle e participação na democracia brasileira: instituições, dinâmicas e resultados 
Coordenação:    Fernando Luiz Abrucio (FGV/SP), Paulo Mesquita D'Avila (UERJ) 

Ementa: Os controles democráticos tornaram-se objeto de significativa inovação institucional no 
Brasil, particularmente no campo das políticas públicas. Em um movimento que articula, por um 
lado, certo “ativismo de Estado” e, por outro, espaços institucionalizados de ação coletiva, novas 
instâncias de participação, representação e controle formam arenas participativas de atores sociais e 
estatais como conselhos setoriais, articulações governamentais e agências públicas de controle. 
Arranjos que constituem uma institucionalização contínua da deliberação e do controle público 
sobre políticas e que confluem para a pluralização institucional sob o signo do fortalecimento dos 
controles democráticos. De modo concomitante, essas experiências de inovação institucional 
suscitaram repertório rico de pesquisa empírica, destinado a compreendê-las e lhes avaliar os 
alcance e resultados. O controle democrático sobre o poder político assumiu, por sua vez, o status 
de crivo normativo para pensar a qualidade da democracia. Em linha de continuidade com os 
trabalhos desenvolvidos sob a perspectiva dos “controles democráticos”, este Seminário Temático 
pretende promover o debate sobre “Controle e Participação na Democracia Brasileira: instituições, 
dinâmicas e resultados” Nessa direção, o ST visa a abrigar tanto trabalhos voltados para o estudo do 
binômio participação/representação de atores sociais nas políticas públicas, quanto com órgãos 
públicos e estatais de controle, monitoramento e fiscalização da atividade governamental, sob o 
enfoque da análise das instituições, de suas dinâmicas e seus resultados. Análises de natureza tanto 
teórica quanto empírica nas quais ganham relevo os novos desafios, limites e possibilidades do 
processo democrático que combinam controles, representação, participação e pluralização 
institucional. 

 

ST25    Relações raciais: desigualdades, identidades e políticas públicas 
Coordenação:     Valter Roberto Silvério (UFSCAR), Graziella Moraes Silva (UFRJ) 

Ementa: O tema das relações raciais é uma das questões fundadoras das ciências sociais brasileiras, 
particularmente na sociologia e antropologia. A crescente e mais recente recepção dessas questões 
pelo debate público brasileiro, particularmente após a criação de políticas de ação afirmativa de 
recorte étnico-racial, renovou o interesse por esses tópicos, e trouxe para o debate cientistas 
políticos e outros cientistas sociais. Se nos primeiros anos de implementação das cotas raciais, o 
acirramento dos debates criou fortes divisões entre cientistas sociais brasileiros, ele também 
estimulou um grande número de pesquisas de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Essa 
proposta de Seminário Temático pretende ser um espaço privilegiado para o debate entre essas 
diferentes abordagens relativas às questões de desigualdade e identificação racial. Análises das 
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políticas de ação afirmativa em nosso país são mais que bem vindas, assim como trabalhos que, fora 
desse registro específico, abordem questões como discriminação, racismo e construção de 
identidades étnico-raciais.  

 

ST26    Intelectuais, cultura e democracia 
Coordenação:     Luiz Werneck Vianna (PUC Rio), Rubem Barboza Filho (UFJF) 

Ementa: A compreensão da presença dos intelectuais e de sua atuação na vida pública tem sido alvo 
de diversos estudos nos últimos anos. O protagonismo assumido pela intelligentsia em diferentes 
processos históricos de modernização, seja na construção de uma agenda pública, seja na crítica dos 
resultados desses processos, justifica uma maior atenção ao seu papel na configuração da cultura e 
dos regimes políticos. Em especial no momento em que os modelos consagrados de organização 
política e democrática enfrentam sérios desafios, nascidos de profundos movimentos de mudança 
do mundo contemporâneo, a reflexão acerca do papel dos intelectuais se faz necessária. Ainda que o 
tradicional papel exercido pelos intelectuais seja hoje objeto de crítica, não resta dúvida que a 
sociedade contemporânea multiplicou as oportunidades para a presença da opinião e de intelectuais 
-em espaços como universidades, sistemas judiciários, parlamentos, mídia, ONGs e associações 
variadas, instituições religiosas, aparato estatal, mercado editorial, internet - aprofundando a 
complexidade do que antes entendíamos por intelectualidade, e tornando ainda mais decisiva a 
vinculação dos intelectuais à vida democrática e reflexiva de uma sociedade. Nesse sentido, a 
capacidade dos intelectuais de interpelar a sociedade a partir do posicionamento em questões 
cruciais para a vida pública, vocalizando demandas novas e antigas, construindo alternativas, ou 
mesmo endossando posições consolidadas pode, de certo modo, ser compreendida como elemento 
fundamental tanto para a formação e fortalecimento quanto para a corrosão de arranjos 
democráticos. Desse modo, com o intuito de explorar e compreender o território comum entre as 
temáticas dos intelectuais, da cultura e da democracia, este Seminário Temático se dedicará à 
discussão de aspectos teóricos, metodológicos e empíricos relacionados à sociologia dos intelectuais 
e da cultura, à análise de suas produções artísticas ou acadêmicas, à discussão de seus espaços de 
sociabilidade e reflexão, bem como à relação que os intelectuais mantêm com a vida pública, com 
os diferentes públicos da sociedade e com temas relacionados à construção da democracia nos mais 
variados contextos. A relevância dessa proposta se vincula à necessidade da criação, no âmbito da 
ANPOCS, de um grupo que busque pensar as temáticas dos intelectuais, da cultura e da democracia 
de maneira articulada. A proposta desse grupo pode contribuir sobremaneira não apenas para a 
produção erudita do conhecimento sobre a área, mas para a construção de uma agenda normativa 
coletiva, que pense formas de interação mais orgânicas e sistemáticas entre intelectuais e as diversas 
instâncias e segmentos da vida democrática. Esta proposta reedita a experiência exitosa inaugura em 
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2010, no 34o. Encontro da ANPOCS, quando o grupo de trabalho foi organizado com o mesmo 
título, obtendo expressivo número de propostas de comunicação e a maior média de público do 
Encontro. A expectativa é que ela fortaleça a perspectiva que presidiu a iniciativa anterior, 
interessada na reunião de pesquisadores de variadas regiões e instituições do país, visando construir 
tanto uma agenda de pesquisas em torno dos temas destacados, quanto uma direção para se pensar 
os vínculos cada vez mais intensos entre a universidade e a vida associativa brasileira. 

 

ST27    Ciberpolítica, ciberativismo e cibercultura 
Coordenação: Sergio Amadeu Silveira (UFABC), Sérgio Soares Braga (UFPR) 

Ementa: O ST "Ciberpolítica, ciberativismo e cibercultura" pretende reunir pesquisadores que 
investigam os impactos das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) sobre várias 
dimensões das sociedades contemporâneas, tendo como foco três campos de investigação: a) 
"ciberpolítica", ou seja, os impactos das novas tecnologias sobre os sistemas políticos, abrangendo 
desde as instituições tradicionais de tais sistemas, até a criação de novos espaços de deliberação e 
participação propiciados pelo emprego destas mesmas NTICs na esfera pública; b) "ciberativismo", 
ou seja, o emprego das novas tecnologias de comunicação para promover novas modalidades de 
ação coletiva e ampliação da cidadania; c) "cibercultura", isto é, trabalhos que investigam como as 
NTICs estão propiciando a emergência de formas de identidades coletivas e processos de criação 
simbólica que integram os diversos atores sociais em novos universos de referência cultural. 

 

ST28    Violência, criminalidade e punição no Brasil 
Coordenação:     Luis Antônio Francisco de Souza (UNESP), Carlos Henrique Aguiar Serra (UFF) 

Ementa: As sociedades contemporâneas têm enfrentado desafios inesperados diante do aumento do 
universo do crime e das instituições voltadas para sua gestão. Taxas crescentes de criminalidade e 
de encarceramento, mercados e instituições mais caras e disseminadas são características deste 
universo. É necessário o aporte de novos repertórios sociais, políticos e simbólicos que criem linhas 
de fuga diante dos consensos que demarcam área. Embora as Ciências Sociais no Brasil tenham 
avançado nos estudos e pesquisas empíricos voltados para as questões da violência, da segurança e 
da justiça criminal, ainda percebem-se lacunas de trabalhos que privilegiam as conexões entre 
diferentes temas e que abordem o problema na perspectiva de uma análise da centralidade da 
punição e da resposta estatal ao crime. O ST pretende conjugar o campo de análise da Sociologia, 
Ciência Política, Antropologia e História. O ST, portanto, abre-se tanto para discussões teóricas 
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sobre o tema da punição e de suas transformações, quanto para trabalhos que problematizam as 
mutações do sistema de justiça, do sistema prisional e de temas correlatos, num corte de caráter 
fundamentalmente interdisciplinar. 

 

ST29    Sociologia da adolescência e juventude 
Coordenação:     Maria Helena Oliva-Augusto (USP), Melissa de Mattos Pimenta (UFRGS) 

Ementa: Este Seminário Temático tem como objetivo constituir um espaço de interlocução entre 
especialistas e pesquisadores nas diversas áreas das Ciências Sociais que desenvolvam trabalhos 
sobre adolescência e juventude, entendendo-as como categorias socialmente construídas e como 
objeto de diferentes saberes produzidos pelas ciências humanas e também da saúde. O Seminário 
visa destacar a diversidade de abordagens possíveis e debater suas convergências e divergências 
interpretativas, contribuindo assim para a consolidação de produções científicas sobre o tema da 
adolescência e juventude. Serão preferencialmente acolhidas pesquisas empíricas e reflexões 
teóricas que problematizem a adolescência e juventude no contexto brasileiro, abordando questões 
como a relação com do adolescente e do jovem com a escola e o mercado de trabalho; sua relação 
com a família e a comunidade de origem; sociabilidades; cultura e identidades juvenis; 
vulnerabilidade e risco; envolvimento com violência e crime; medidas socioeducativas e 
institucionalização; relação com o corpo; desenvolvimento psíquico; acesso à saúde; gravidez; entre 
outros. 

 

ST30    Sociologia e antropologia da moral 
Coordenação:     Alexandre Vieira Werneck (UFRJ), Patrice Schuch (UFRGS) 

Ementa: Nos últimos três anos, primeiramente na forma de seminário temático e posteriormente 
como GT, o grupo Sociologia e Antropologia da Moral deu início ao trabalho de estabelecer um 
debate sobre as possibilidades de a moral e a moralidade serem objeto de estudo pelas ciências 
sociais. Ao longo desse período, consolidou uma agenda de discussões sobre como diferentes 
dimensões da vida social podem ser lidas sob a ótica da moralidade ou de questões de ordem moral, 
no sentido amplo do termo, e de maneira dissociada de perspectivas moralistas ou normativistas, 
orientadas por parâmetros predefinidos sobre a moral e o dever ser. Agora, o ST para o qual este 
texto serve de proposta se propõe a dar continuidade a esta conversa, consolidando ainda mais esta 
área temática. Desse modo, propomos uma antropologia ou uma sociologia da moral e das 
moralidades, de forma isolada de movimentos de uma disciplina moral. Da mesma forma, também 
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gostaríamos de evitar abordagens meramente descritivas, conformadas por um relativismo acrítico, 
que privilegiem a perspectiva do observador externo, e que não se engajem no esforço de 
compreensão das justificativas dos atores, prestações de conta essas que operam para conferir 
sentido a suas práticas e sustentação a suas pretensões de legitimidade. No que concerne à temática 
mais ampla do seminário, procurar-se-á contemplar tanto pesquisas voltadas para a compreensão 
das ideias de correção normativa e noções de justiça, como aquelas que privilegiam o estudo dos 
ideais do bem viver ou da “vida boa”. Interrogações analíticas em torno de como atores e coletivos 
diversos concreta e diariamente configuram princípios avaliativos e a compreensão de seus sentidos 
e efeitos na produção da vida política e social são de grande interesse. Assim, para dar um exemplo 
no campo da filosofia política, tanto as pesquisas orientadas pelas preocupações do liberalismo 
político ou do republicanismo como aquelas inspiradas na abordagem comunitarista e preocupadas 
com questões de solidariedade e com o caráter local dos valores serão igualmente bem vindas em 
nossas discussões. Quer-se, então, dar conta de uma série ampla de pesquisas, privilegiando formas 
de ultrapassar a dicotomia entre abordagens preocupadas com o correto ou justo, de um lado, e 
aquelas preocupadas com o bom, de outro. Na mesma direção, seria interessante explorar e refletir 
sobre situações nas quais os atores confrontassem moralidades distintas, ou nas quais se engajassem 
em conflitos que ressaltassem visões diversas sobre as dimensões normativa e valorativa da 
eticidade. Serão igualmente bem-vindos trabalhos que analisem modos e práticas de engajamento 
moral e seus fundamentos e repercussões, bem como os dilemas e possíveis tensões implicadas na 
sua constituição e na produção de âmbitos diversos em que atuam, como políticas, movimentos 
sociais, atuações profissionais, etc. 

 

ST31    Migrações, trabalho e capitais 
Coordenação:     Maria Catarina Zanini (UFSM), José Renato de Campos Araújo  (USP) 

Ementa: As migrações internacionais têm se revelado uma questão social e acadêmica cada vez 
mais complexa e rica, necessitando de reflexões e abordagens que possibilitem interpreta-las 
adequadamente, bem como subsidiar possíveis políticas públicas a elas direcionadas. Trata-se, para 
além de um processo demográfico a ser investigado, um fenômeno histórico que deve ser analisado 
em suas amplitudes, seja pelas Ciências Sociais ou por outras ciências, tais como a Psicologia, a 
Geografia, as Relações Internacionais, a Economia, entre outras. Uma das questões mais relevantes 
a ser estudada, seja do ponto de vista das migrações denominadas históricas ou daquelas mais 
contemporâneas, é sua vinculação ao mundo do trabalho. Nossa perspectiva é que o este universo 
relacionado às questões produtivas econômicas está amplamente vinculado a outros capitais que 
também circulam junto às populações migrantes. Ciência, cultura, relações sociais, formas de 
sociabilidade, entre tantos outros elementos também circulam, enriquecendo as sociedades 
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hospedeiras não somente do ponto de vista econômico, mas social e humano também. Tais 
diversidades em trânsito, contudo, por questões políticas, de soberania ou hegemônicas nem sempre 
são pacíficas, resultando em legislações, conflitos ou tensões entre sociedades hospedeiras e grupos 
migrantes que findam por desfavorecer e/ou desprestigiar o universo de origem dos imigrantes. 
Importante, destacar a peculiaridade da conjuntura brasileira atual, principalmente no que diz 
respeito ao debate publico e governamental em torno destes fluxos. Já alguns anos assistimos dentro 
do Estado brasileiro movimentações no sentido do estabelecimento de uma nova legislação 
migratória brasileira, dado ao anacronismo patente da legislação em vigor, datada do final do 
período da ditadura militar brasileira (1980). Com isso, torna-se comum vermos agentes públicos 
(gestores e/ou políticos eleitos) a se pronunciarem em relação a “novos fluxos migratórios” 
direcionados ao território brasileiro, bem como a elaboração de um discurso sobre o papel histórico 
que nosso país assumiu nos fluxos migratórios internacionais. E desde já ressaltamos que boa parte 
deste debate que ocorre dentro do Estado brasileiro estabelece-se em torno da regulação do trabalho 
para estrangeiros em território nacional, bem como em relação às consequências destes fluxos para 
a realidade brasileira atual e futura. O objetivo desse Seminário Temático é propiciar um fórum para 
discussão entre pesquisadores que estejam trabalhando com a questão da migração em seus 
múltiplos aspectos de circulação, seja numa perspectiva histórica ou contemporânea, nos diversos 
campos de conhecimento das ciências sociais, de modo a avançar nossa compreensão sobre o tema, 
e sobre suas implicações do ponto de vista da análise de processos, teorias e metodologias em torno 
dos estudos sobre migrações internacionais. 

 

ST32    Teoria e prática das relações Sul-Sul 
Coordenação: Marcos Costa Lima (UFPE), Javier Alberto Vadell (PUC-MG) 

Ementa: Este ST tem como objetivos: 1º. Fortalecer na ANPOCS o campo das Relações 
Internacionais (Ris). 2º Trazer para o ST uma discussão teórica em maior profundidade. Desde o 
estabelecimento do campo de investigação de RI, ampliaram-se e ganharam densidade formulações 
e teorizações, que conformam hoje um complexo conjunto de reflexões: a Escola Inglesa, o 
Realismo, o Behaviorismo, o neo-Realismo, o Marxismo, o Construtivismo, a Escola Crítica, o Pós-
Modernismo, os Estudos Pós-Coloniais e aquelas abordagens ditas transversais. O 3º é a análise 
empírica das relações Sul-Sul. Vivemos um período intenso de mudanças e de crise, que têm 
impactado todo e qualquer campo de saber. A começar pela discussão sobre hegemonia sistêmica, 
governabilidade, o papel do estado e das organizações internacionais, o novo espaço da sociedade 
civil, o cosmopolitismo e, sobretudo, para os organizadores deste ST, as inúmeras implicações e 
indagações sobre o lugar da periferia nesta nova "ordem mundial". O fenômeno da China, seu 
crescimento econômico, sua capacidade de alterar a antiga ordem sistêmica, problematiza sobre 
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uma mudança de paradigma no contexto internacional. O 4º objetivo é a busca de aproximação com 
a sociologia política, a sociologia da cultura, com a antropologia política, com a história de regiões 
para além da Europa, com a geografia política, com a política econômica e, mais recentemente, com 
o aporte oriundo da ecologia. Nas RIs, a cooperação Sul-Sul (CSS) foca a horizontalidade das 
relações entre os Estados em desenvolvimento. Esta interdependência analisa dissensos e consensos 
a partir de uma una agenda comum de programas de cooperação, num cenário global de coalizões 
de geometrias institucionais múltiplas, onde participam diversos atores. Embora os termos "relações 
Sul-Sul" ou CSS sejam cada vez mais utilizados, há dificuldade na formulação de conceitos mais 
precisos em relação às práticas que refletem as prioridades desse relacionamento que se pretende 
mais igualitário, ou horizontal. As relações Sul-Sul podem incluir amplas formas de cooperação e 
conflito entre países em desenvolvimento, e entre esses e os países centrais, que evidenciam a 
riqueza e a heterogeneidade desse tipo de relacionamento: • As dimensões da cultura que envolvem 
e tornam complexos os elementos da Globalização nas diversidades nacional e étnica; • Estados e 
nações na periferia do sistema; • O novo papel da sociedade civil em sociedades em 
desenvolvimento; • Espaços multilaterais de negociação (G77, G20 comercial ou G20 financeiro); • 
Formação de coalizões políticas (IBAS, BRICs); • Promoção do Comércio Sul-Sul (ALADI, 
SADC;); • Construção de espaços regionais de integração (MERCOSUL, ASEAN, UNASUL, 
ALBA, UA); • Financiamento de projetos de infraestrutura via empréstimos subsidiados entre 
Estados ou via novas instituições bancarias do Sul (Banco do Sul, Banco do BRICs); • Mecanismos 
e acordos de transferência de tecnologia; • Cooperação técnica por meio de Ministérios, agências, 
universidades, organizações não-governamentais e unidades subnacionais; O aumento das diversas 
iniciativas de CSS, no século XXI, apresenta-se como um desafio teórico/empírico para os analistas 
internacionais, num contexto de transformações na estrutura do capitalismo global e na hierarquia 
da estratificação social internacional, com o maior papel das potências médias globais e regionais. 

 

ST33    As classes sociais no Brasil contemporâneo 
Coordenação: Jessé Freire Souza (UFJF), Carlos Sávio Teixeira (UFF) 

Ementa: O tema das classes sociais no atual capitalismo brasileiro tornou-se a questão mais 
candente e carente de explicação adequada no debate público e científico brasileiro. Na verdade, o 
tema jamais deveria ter "saído de moda". A construção diferencial dos sujeitos sociais a partir do 
pertencimento de classe é a determinação social mais importante para a compreensão do 
comportamento individual e coletivo. Afinal, é a partir deste pertencimento que se pode perceber os 
critérios de classificação e desclassificação social que irão possibilitar todos os privilégios - justo e 
injustos - que irão, por sua vez, pré-determinar e legitimar o acesso a todos os bens e recursos 
escassos na sociedade. Como toda sociedade moderna é - em grau variável - sempre desigual e 
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injusta mas tem que "aparecer" como justa e igualitária, boa parte da "opacidade social" deve-se 
precisamente a esses princípios classificadores e desclassificadores que justificam todas as 
distinções sociais. Confundiu-se, durante muito tempo, a forma então dominante de acesso teórico à 
questão das classes dominada pelo marxismo mecanicista com a questão em sí, o que levou ao 
esquecimento do tema das classes sociais em favor do tópico, politicamente e sociologicamente 
muito menos incômodo, das "diferenças culturais" intra e inter sociedades. A atual centralidade da 
questão na esfera pública brasileira, possibilitada pela entronização da categoria de "nova classe 
média", se dá, no entanto, sob o domínio de outra perspectiva unilateral e digna de crítica: o 
economicismo. De modo semelhante ao marxismo mecanicista, o economicismo parte do 
pressuposto de que a ação social determinada unicamente por estímulos econômicos. A discussão 
atual sobre uma suposta "nova classe média" demonstra este fato sobejamente. Esta perspectiva 
reflete a atual importância da economia como "ciência da ordem", tendo tomado das ciências sociais 
tradicionais o "direito de fala" acerca de vários temas centrais inclusive a questão fundamental das 
classes sociais. Isso acontece, inclusive, quando as ciências sociais, como a sociologia, por 
exemplo, possuem tradições de reflexão nesta questão muito mais ricas e multifacetadas neste tema 
tão central para a compreensão da sociedade como um todo. O intuito do ST agora proposto é 
precisamente estimular e contribuir para o desenvolvimento de uma reflexão duradoura e 
continuada que reflita essa maior riqueza teórica e empírica das ciências sociais tradicionais e 
permita uma analise mais crítica e aprofundada da sociedade brasileira contemporânea como um 
todo. 

 

ST34    Família e trabalho: desafios da conciliação no contexto de desigualdades 
Coordenação:     Felícia Silva Picanço (UFRJ), Jurema Gorski Brites (UFSM) 

Ementa: A crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho, ampliação da jornada de 
trabalho, a disponibilização de um grande efetivo de mulheres para o emprego doméstico, a baixa 
remuneração e regulação do trabalho das mesmas, processo de individuação, novas conjugalidades 
e parentalidades, diversidade de arranjos familiares e papéis de gênero, assim como políticas sociais 
de suporte à reprodução socioeconômica das famílias foram aspectos decisivos para redefinir o 
lugar das mulheres e homens na sociedade e na família. Do ponto de vista da produção do 
conhecimento aprendemos a pensar a família a partir de uma pluralidade de formatos e 
organizações familiares indicados por contornos de classe, etnia, cor, gênero, região, mudanças 
sociodemográficas e culturais. Entretanto, ao mesmo tempo em que observamos um incremento da 
participação feminina na "esfera pública", a divisão sexual do trabalho (quer dentro da unidade 
doméstica, ofertada pelo mercado ou no âmbito do Estado) não parece ter sido o vetor principal das 
transformações, como previa a literatura feminista da década de 70. Assim ao lado de conquistas de 
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setores femininos, verifica-se a persistência de desigualdades e assimetrias inter e intragênero, seja 
no mercado de trabalho, em termos de acessos à determinadas carreiras e, sobretudo na realização 
das obrigações, tempo gasto e remuneração de quem se ocupa das tarefas reprodutivas. O objetivo 
do seminário temático é refletir sobre o equilíbrio difícil entre trabalho e família, observando as 
relações, imbricações, impasses e contradições aportados pelos papéis de gênero, classe social, 
políticas públicas e mercado que cruzam a realidade dos encarregados pelo cuidado e reprodução da 
vida doméstica. 

 

ST35   Cosmopolíticas  ameríndias: descrevendo processos de (trans)formação de coletivos 
Coordenação:    Tania Stolze Lima (UFF), Renato Sztutman (USP) 

Ementa: A etnologia indígena contemporânea tem insistido no fato de que coletivos ameríndios não 
podem ser tratados nem como grupos com fronteiras rígidas nem como associações de agentes que 
se reconhecem mutuamente como exclusivamente humanos. Tais coletivos se revelariam pela 
variação contínua de suas formas e por uma constituição capaz de agregar humanos e não-humanos 
(fazendo humanos por meio de agências não-humanas, e vice-versa). Por isso, em vez de separar 
análises cosmológicas (aquelas que se detêm na descrição dos diferentes seres do cosmos e das 
interações entre eles) de análises sociológicas (aquelas que focalizam aspectos como parentesco, 
morfologia social, formas de liderança etc.), tem-se preferido muitas vezes tratar a dinâmica dos 
coletivos ameríndios em termos de "cosmopolíticas", noção que muitas vezes remete à discussão de 
recentes trabalhos dos assim chamados "science studies", também fortemente empenhados em 
problematizar o dualismo natureza/cultura, e que recusam, como a etnologia contemporânea, a 
oposição entre ontologia (o domínio do Ser) e política (a arte do fazer). Guiados por essas questões, 
gostaríamos de reunir pesquisas etnográficas capazes de lançar novas luzes sobre processos 
criativos de (trans)formação de coletivos indígenas, tendo em vista as mais diversas situações e 
temáticas. 

 

ST36    Sexualidade e gênero: regimes de regulação e processos de subjetivação 
Coordenação:     Julio Assis Simões (USP), María Elvira Díaz-Benítez  (UFRJ) 

Ementa: O estatuto do erotismo e do mercado erótico, as formas de regulação moral da sexualidade 
e as implicações políticas e jurídicas dos chamados "direitos sexuais" tem sido objeto de atenção 
crescente no debate público. O renovado interesse pela sexualidade nas ciências sociais brasileiras, 
por sua vez, tem levado ao refinamento da pesquisa empírica e da reflexão teórica sobre a produção 
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de corpos, sujeitos e identidades sexuais articuladas a convenções de gênero, cor/raça, idade, classe, 
nacionalidade. Considerando o adensamento já alcançado nessa área temática, para o qual foram 
cruciais as experiências anteriores realizadas no âmbito da ANPOCS, cabe-nos agora propor 
subsídios para um balanço da produção recente desenvolvida a partir dos recortes e preocupações 
indicadas acima. Sexualidade e gênero formam um campo em que os intercruzamentos complexos 
da pesquisa e da reflexão com temas de reconhecimento, direitos e construção de si adquirem 
especial relevância. Nesse sentido, parece-nos estratégico organizar a discussão em torno de 
algumas implicações da circunscrição da sexualidade no terreno dos direitos humanos para sua 
reconfiguração como campo de conhecimento nas ciências sociais. Trata-se não apenas de passar 
em revista objetos e temas, mas também avaliar continuidades e rupturas nas conceituações e 
abordagens empregadas. As questões privilegiadas no debate podem ser agrupadas nos seguintes 
blocos: a) Regimes de regulação e seus efeitos: continuidades e rupturas nas formas de regulação 
moral e jurídica na sexualidade; discursos e negociações em torno da normalização e da 
patologização/criminalização de práticas sexuais; políticas públicas, sujeitos de direitos e categorias 
de identidade. b) Produção social do desejo e modos de subjetivação: corporalidades, 
mercantilização e tecnologias de si; convenções, fronteiras e deslocamentos de raça, classe e 
geração; erotismo, violência e transgressão. 

 

ST37    Políticas públicas e bem-estar social no século XXI: arranjos institucionais, política, 
direitos e desenvolvimento 
Coordenação:     Sandra Cristina Gomes (UFRN), Telma Maria Gonçalves Menicucci (UFMG) 

Ementa: A proposta deste ST privilegia os estudos sobre as políticas públicas de bem-estar social a 
partir de um contexto de mudanças importantes e desafios dramáticos observados nas últimas duas 
décadas, no Brasil e no mundo, e particularmente a partir da crise deflagrada em 2008. Tais 
mudanças têm assumido diferentes formatos seja nos países desenvolvidos – com sistemas 
amadurecidos, mas que enfrentam pressões variadas para a adoção de reformas – quanto em países 
em desenvolvimento onde, em sentido contrário, aparentemente se observa uma expansão das 
políticas de intervenção social, resultando na melhoria das condições de vida em geral, mas 
especificamente na redução dos níveis de pobreza e de desigualdade. Estudos de variadas 
perspectivas analíticas e metodológicas assim como de diferentes campos disciplinares ao redor 
dessa temática são bem-vindos, tais como (e não restritos a esses): fatores explicativos (causais) da 
adoção de determinados tipos de sistemas de bem-estar social e/ou de políticas setoriais específicas 
que influenciam o bem-estar de uma sociedade (educação, saúde, de trabalho e emprego, acesso ao 
crédito, habitação, assistência social etc.); efeitos ou impactos de diferentes políticas ou de formas 
de gestão pública [ou] formas de provisão dos serviços públicos no bem-estar de uma coletividade; 
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estudos comparativos entre políticas, países, regiões ou, ainda, indivíduos, famílias e outros grupos 
sociais; revisões ou balanços críticos e atualizados dessa temática que apontem para questões 
emergentes na agenda de pesquisa das ciências sociais. 

 

ST38    Vitimização: políticas de moralidade e gramáticas emocionais 
Coordenação:     Maria Claudia Pereira Coelho (UERJ), Ceres Gomes Victora (UFRGS) 

Ementa: Este Seminário Temático tem por foco o tema da vitimização. Sua proposta está 
estruturada em torno de três grupos de questões: a - os critérios da vitimização - quem pode ser 
considerado vítima? quais as condições da vitimização (vulnerabilidade, sujeição ao outro, 
responsabilidade do sujeito pelo sofrimento?); b - o potencial político da vitimização (qual o 
trabalho que a categorização como "vítima" faz do ponto de vista do direito de reivindicar?); e c - 
quais as gramáticas emocionais associadas aos discursos e experiências de vitimização (compaixão, 
medo, impotência, raiva, coragem, indignação, etc.)? A organização das sessões buscará contemplar 
duas áreas centrais para o estudo da vitimização: discursos e experiências terapêuticas/de 
adoecimento e formas de atuação política. 

 

ST39    Neodesenvolvimentismo e conflitos ambientais urbanos e rurais: disputas por espaço e 
recursos entre classes e grupos sociais 
Coordenação:     Eder Jurandir Carneiro (UFSJ), Neide Esterci (UFRJ) 

Ementa: O ST tem como foco os chamados "conflitos ambientais". Entende que a discussão de 
resultados das pesquisas empíricas e de reflexões teóricas realizadas pelo amplo conjunto de 
pesquisadores em ação nesta área temática pode integrar o processo coletivo de construção do 
objeto, propiciando a identificação de problemáticas de investigação científica diversas e, 
sinultaneamente, de posições no subcampo acadêmico que se articula em torno da "questão 
ambiental": de um lado, aquela que enfatiza as disputas de classe, os aspectos da dominação, da 
resistência, das estratégias, os poderes e oportunidades desiguais de acesso a recursos econômicos, 
políticos e simbólicos; de outro lado, concepções e estratégias hegemônicas da gestão ambiental, 
que procuram "soluções consensuais" para o "problema de todos", buscando "alternativas técnicas" 
e "projetos" que pretendem compatibilizar a mitigação das transformações da biosfera com o 
"desenvolvimento". Desta forma, a analise crítica de situações conflitivas pode servir para 
identificar insuficiências ou mesmo contradições nos sistemas de regulação da sociedade atual que 
apontem a necessidade da sua transformação. Assim, pequisar e construir noções de conflitos 
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ambientais significa descrever relações que decorrem das desigualdades e de ações e representações 
coletivas conflitantes, que, necessariamente, levam a questionar modelos hegemônicos ou regras de 
proteção ambiental que não levem em conta as experiências vividas, as práticas cotidianas, os 
saberes, as representações e as estratégias de sobrevivênica dos grupos locais. Da mesma forma, há 
que ter em conta e observar os efeitos práticos, sobre os grupos locais, de iniciativas de implantação 
de concepções relativas ao "desenvolvimento sustentável" e "modernização ecológica", para que 
não se pense o "meio ambiente" apenas como ente material, estoque "escasso" de "recursos 
naturais" e "serviços ambientais" sobre os quais pesa ameaça imediata de colapso provocado pela 
"ação humana". Neste sentido, tomar conflitos ambientais como objeto epistêmico implica a 
desconstrução de concepções hegemônicas, evidenciando-as como representações de classes ou de 
grupos que não se podem universalizar sem risco de propor uma visão parcial da questão ambiental. 
O ST privilegiará, portanto, trabalhos que considerem os contextos em que ocorrem conflitos 
ambientais, os atores envolvidos, estratégias, a relevância dos papéis desempenhados pelo Estado, 
ciência, empreendimentos capitalistas e povos e comunidades locais que sofrem pela degradação 
ambiental e pelos constrangimentos impostos pelas medidas de proteção. Para tanto, propõe que os 
trabalhos a serem apresentados se alinhem em duas sessões temáticas. A primeira, intitulada 
"Grandes projetos de investimento e desregulação ambiental: desconstrução de direitos e 
resistências", acolhe trabalhos sobre os conflitos e resistências que emergem, no campo e nas 
cidades, em decorrência da implantação de projetos de infra-estrutura e de produção de 
mercadorias, num contexto em que o Estado procura viabilizá-los mediante diferentes formas de 
flexibilização e/ou desconhecimento dos direitos de populações e comunidades. A segunda sessão, 
denominada "Territórios e identidades: conflitos por espaços e recursos entre classes e grupos 
sociais" concentra comunicações que tratem dos conflitos que colocam em pauta a ação de povos, 
comunidades e populações locais que defendem seus territórios, concebendo-os como condição de 
sua reprodução material e referente de sua identidade, de sua existência social. 


